
Př í loha je nedí lnou souč ástí
osvě dč ení  o akreditaci č .:  88/ 2018 ze dne:  22.2.2018

Akreditovaný subjekt podle Č sn En I so/ IEC 17025:2005z
Povodí  Vltary, státní  podnik

Vodoho spodář ská laboratoř  Plzeň
Denisovo nábŤ ež í  14.30I  00 Plzeň

Laboratoř  je způ sobilá aktualizovat normy identffikují cí  zkuš ební  postupy'
Laboratoř  uplatň uje flexibilní  př í stup k rozsahu alrreditace upř esně ný v dodatku,
Aktuální  Seznam č inností  provádě ných v rámci flexibilní ho rozsahu má laboratoř  k dispozici
v laboratoř i u manaž era kvaliý'
Laboratoř  poslqltuje odborná stanoviska a interpretace výsledků  zkouš ek.
Laboratoř  je způ sobilá provádě t samostatné  vzorkování .

Zkouš ky:

Poř ad
ové

č í slo l)
Př esný název

zkuš ební ho postupu/ metody
Ident if ikace

zkuš ební ho postupu/ metody
Př edmě t zkouš ky

l . x Stanovení  pH
potenciometricky

Z- la-A
(csN rso 10523)

Voda pitná, povrchová
a odpadní .  vodné  qý luhy2

2. Stanovení  KNK titrač ně Z-Za-A
(Č sN pN I So 9963-l

Voda pitná, povrchová
a odpadní

Stanovení  elektrické
konduktivity

Z-4a-A
(Č sN BN 27888)

Voda pitná, povrchová
a odpadní

A Stanovení  absorbance Z-5a-A
(Č SN 75 7360)

Voda pi t ná.  povrchová

Stanovení  záka| u
nefelometricky

Z-6a-A

rČ sN pN I So 7027)
Voda pitná, povrchová

6. Stanovení  rozpuš tě ných látek
gravimetricky

Z-7a-A
(Č SN 75 7346,
csN 75 1347\

Voda povrcho^ vá a odpadní ,
vodné  výluhy,

t . Stanovení  nerozpuš tě ných
látek gravimetricky

z-jb-A
(Č SN EN 872,
csN 7s 7350)

Voda povrchová a odpadní

8. -
10.

Neobsazeno

l l Stanovení  BSK' se
stanovení m rozpuš tě né ho
kyslí ku elektrochemicky

z-9b-A

(csN EN 1899-r

Č sN pN r8gg-2)

Voda povrchová a odpadní

12. Stanovení  CHSKy'' titrač ně z-1} b-A
(Č sN pN I So 8467)

Voda pitná a povrchová

13. Stanovení  CHSKC,
spektrofotometricky -

analyt ická komerč ní
souprava MERCK

z-rrb-A

sffi;;* "u'
Voda povrchová a odpadní

14 .  -

17 .
Neobsazeno ,i ffifu.i i

"s
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Př í loha je nedí lnou souč ást í
osvě dč ení  o akreditaci č .:  88/ 2018 ze dne:  22.2.2018

Akreditovaný subjekt podle Č sn nN ISO/ IEC 17025z2005z
Povodí  Vltary, státní  podnik

Vodoho spodář ská laboratoř  Plzeň
Denisovo nábř ež í  14. 301 00 Plzeň

Poř ad
ové

č í slo 1)
Př esný název

zkuš ební ho postupu/ metody
Ident if ikace

zkuš ební ho postupu/ metody Př edmě t zkouš ky

18. Stanovení  sumy vápní ku a
hoř č í ku t it rač ně

z-ztb-A
( CSN I SO 6059)

Voda pitná a povrchová

19. Stanovení  amoniakální ho
dusí ku metodou CFA a
dopoč et amonných iontů
z namě ř ených hodnot

Z-12c-A
(csN EN rso 11732)

Voda pitná, povrchová
a odpadní

20. Stanovení  dusitanové ho
dusí ku metodou CFA a
dopoč et dusitanů
z namě ř enÝch hodnot

Z- l3c-A

(csN EN rso 1339s)
Voda pitná, povrchová
a odpadní

21. Stanovení  dusič nanové ho
dusí ku metodou CFA a
dopoč et dusič nanů
z namě ř ených hodnot

Z-14e-A
(csN EN rso 133es)

Voda pitná, povrchová
a odpadní

22. Stanovení  celkové ho dusí ku
metodou CFA a dopoč et
anorganické ho a organické ho
dusí ku z namě ř ených hodnot

Z-16c-A
(csN rso 2e441)

Voda pitná, povrchová
a odpadní

Z J , Stanovení  fosforeč nanové ho
fosforu metodou CFA a
dopoč et fosforeě nanů
znamě Í ených hodnot

Z- l7c-A
( csN EN rso 1s681-2)

Voda pitná, povrchová
a odpadní

) A
L a . Stanovení  celkové ho fosforu

metodou CFA
z-18d-A

(csN EN rso rs68l-2)

Voda pitná, povrchová
a odpadní

25. Stanovení  sí ranů  metodou
CFA

Z-20e-A

(aplikač ní  listy f irmy Alliance
Instruments;  CSN ISO 22743)

Voda pitná' povrchová
a odpadní .  vodné  vý luhy2

26. Stanovení  chloridů  metodou
CFA

Z-19c-A
(Č sN pN I So 15682)

Voda pitná, povrchoÝá
a odpadní .  vodné  vý | uhy2

27.* Stanovení  rozpuš tě né ho
kyslí ku metodou opt ické ho
Senzoru a dopoč et nasycení  v
procentech

Z-8c-A

1Č sN nN I So 17289)
Voda povrchová

28. Stanovení  bany
spektrofotometricky

z-23b-A
(csN EN rso 7887)

Voda pitná, povrchová
a odpadní

29. * Stanovení  volné ho
a celkové ho chloru
spektrofotometricky -
analytická komerč ní
souprava HACH

z-28b-A
(c

CH)

t

Voda pitná a povrchová

30 . x Stanovení  teploty vody Q* tffi* ;n o:
(crN 757342)č  j

Voda pitná, povrchová
a odpadní
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Př í loha je nedí lnou souč ástí
osvě dč ení  o akreditaci č .:  88/ 2018 ze dne:  22.2.2018

Akreditovaný subjekt podle č sN pN ISO/ IEC 17025z2005:

Povodí  Vltaly, státní  podnik
Vodohospodář ská laboratoř  Plzeň
Denisovo nábŤ ež í  14' 301 00 Plzeň

Poř ad
ové

č í slo l)
Př esný název

zkuš ební ho postupu/ metody
IdentiÍ ikace

zkuš ební ho postupu/ metody Př edmě t zkouš ky

31. * Stanovení  prů hlednost i
Secchiho deskou

Z-26a-A
(csN EN rso 7027,
TNV 75 7340)

Voda povrchová

) L . Stanovení  koliformní ch
bakterií  a Escherichia coli
metodou Colilert -18

B-9-A

1Č sN EN I So 9308-2)
Voda pitná a povrchová

J J . Stanovení  kultivovatelných
mikroorganismů  př i 22 "C
a36oC oě kování m do
ž ivné ho agarové ho
kult ivaě ní ho mé dia

B-13-A
(csN EN rso 6222)

Voda pitná, povrchová
a odpadní

. Á
J+ . Stanovení  biosestonu -

zooplanktonu
B-5
(Č SN 75 7712' Č SN EN
l5 1 10;  Př ikryl I .:  Metodika
odbě ru a zpracování  vzorků
zooplanktonu stoja| ých vod,
vuv.2006)

Voda povrchová

35. Stanovení  sí ť ové ho
planktonu

B-6
(csN 7s 7712)

Voda povrchová

36.* Stanovení  chlorofi'lu-a
fluorimetricky

B-7a-A
(Návod k sondě  YSI )

Voda povrchová

37. Stanovení  biosestonu -

$toplanktonu a dopoč et
saprobní ho indexu

ýtoplanktonu

B- l
rČ sN ls 7712. Č SN EN
| 5204.Č sN zs 7716. Č SN 75
77 17: '
Heteš a J'' Maruan P.:
Metodika odbě ru a zpracování
vzorku $toplanktonu
tekoucí ch vod, VÚV, 2006;
Komárková J':  Metodika
odbě ru a zpracování  vzorků

stoplanktonu stoj a| ých vod,
vuv.2006)

Voda pitná a povrchová

, {
i '

38. Stanovení  abiosestonu B-2
( csN 7s 7713)

Voda piiná, povrchoÝá
a odpadní
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Př í loha je nedí lnou souč ástí
osvě dč ení  o akreditaci č .:  88/ 2018 ze dne:  22.2.2018

Akreditovaný subjekt podle Č sN nN ISo/ IEC 17025z2005:

Povodí  Vltaly, státní  podnik
Vodohospodář ská laboratoř  P| zeř l
Denisovo né htež í  14, 301 00 Plzeň

Př esný název
zkuš ební ho postupu/ metody

Identifikace
zkuš ební ho postupu/ metody

Př edmě t zkouš ky

Stanovení  makrozoobentosu
a dopoč et saprobní ho indexu
makrozoobentosu

B-3

rČ sN BN I So 10870"  Č sN zs
7701 .  Č SN 75  77 | 4 . CSN 75
7 7 |  6;  Kokeš  J., Ně mejcová
D.:  Metodika odbě ru a
zpracováni vzorků
makrozoobentosu tekoucí ch
vod met odou Per la,  VÚV,
2006;  Kokeš  J.,  Tajmrová L. '
Kvardová H.:  Metodika
odbě ru a zpracov ání  vzorků
makrozoobentosu z
nebroditelných tekoucí ch vod'
VUV.2006:  AdámekZ.:
Metodika odbě ru a zpracov áni
vzorků  makrozoobentosu
stoiatych voa. vÚv. zooo

Voda povrchová

Stanovení  chlorofulu-a
spektrofotometricky CSN I SO 10260

Voda povrchová

Stanovení  termotolerant.
kolif ' bakterií  a Escherichia
coli metodou membránových
filtrů

B- 11- A

1Č sN zs zs: s;
Voda povrchová a odpadní

Stanovení  intestinální ch
enterokoků  metodou

B-12-A
(csN rso 1s99-2)

Voda pitná, povrchová
a odpadní

Stanovení  makrofirt B-21

(Č SN EN 14184, Č sN E,N
| 54601" Grulich V., Vydrová
A.:  Metodika odbě ru a
zpr acov ání  vzorků  makro$rt
tekoucí ch vod, VI IV TGM,
2006;  Grulich V., Vydrová
A.:  Metodika odbě ru a
zpr acov áni vzorků  makros,t
stojaých vod, VUV TGM,

Voda povrchová
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Př í loha je nedí lnou souč ástí
osvě dč ení  o akreditaci č .:  88/ 2018 ze dne:  22.2.20| 8

Akreditovaný subjekt podle Č sN nN ISOiIEC | 7025z2005z

Povodí  Vltavyo státní  podnik
Vodohospodář ská laboratoř  Plzeň
Denisovo nábř ež í  14. 301 00 Plzeň

Poř ad
ové

č í slo l)
Př esný název

zkuš ební ho postupu/ metody
Ident if ikace

zkuš ební ho postupu/ metody Př edmě t zkouš kv

45. Stanovení  biologických
nárostů  (| rtobentosu)
a dopoč et saprobní ho indexu

Stobentosu

B-4
rČ sN zs 7715. Č SN EN
14401,
Č sN pN | 3946,Č sN zs
7716,  Č SN EN 15708;
Marvan P., Heteš a J.:
Metodika odbě ru a zpracováni
vzorků  $ztobentosu tekoucí ch
vod, VÚV,2006;  Marvan P.,
Kozáková, M.: Metodika
odbě ru a zpracování  vzorků

stobentosu stoja!ých vod,
vuv.2006)

Voda povrchová a odpadní

46. Stanovení  kovů  (Fe, Mn)
metodou AAS _ plamenová
technika

K-35-A
(csN 7s 738s)

Voda pitná, povrchová,
podzemní

47. Neobsazeno
48.4 Stanovení  glyfosátu a AMPA

metodou LC-MS/ MS
o-16-A

( Č SN I So 2| 458,

EPA 547)

Voda pitná, povrchová,
podzemní , odpadní  a
technologická

48.B Stanovení  glyfosátu a AMPA
metodou LC-MS/ MS

o-16-B
(csN rso 2r4s8)

Pů dy, zeminy, sedimenty,
kaly, plaveniny,
sedimentovateIné  p laveniny,
pevné  odpady

48.C Stanovení  glyfosátu a AMPA
metodou LC-MS/ MS

o-16-c
(CSN I SO 21458\

Zivoč iš ný a rost | inný
materiál

49. Stanovení  chloralkanů  C16-
C13 metodou GC/ MSD

o-17-A

1Č sN EN I So l2010)
Voda pitná' povrchová,
podzemní , odpadní  ..
a t echno| ogická :

50. Stanoven í  adsorbovatelných
organicky v ázaný ch halo gen ů
(AOX) coulometrickou
titrací

O-3a-A
(csN EN rso 9s62)

Voda pitná, povrchová,
podzemní , odpadní
a technolosická

51.  A Stanovení  tě kaých
organických látek (ToL)
metodou GC/ MSD

O-8a-A
1Č sN EN I So 15680,
TNV 7s 70s5)

Voda pitná, povrchová,
podzemní , odpadní
a technoIosická

51. B Stanovení  tě kaých
organických látek (ToL)
metodou GC/ MSD

O-8a-B
(

Pů dy, zeminy, sedimenty,
kaly, plaveniny,
sedimentovatelné  plaveniny,
pevné  odpady

i"a ^ fu'* * "\ ' :
} " .-$. nu* '* .* * '* * .ď

\ ."TJ 'c2 /
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Př í loha je nedí lnou souč ást í
osvě dč ení  o akreditaci č .:  88/ 2018 ze dne:  22.2.2018

Akreditovaný subjekt podle Č sN rN I so/ IEC 17025:2005:
Povodí  Vltavy, státní  podnik

Vodohospodář ská laboratoř  Plzeň
Denisovo nábÍ ež í  14. 30i 00 Plzeň

Poř ad
ové

č í slo l)
Př esný název

zkuš ební ho postupu/ metody
Ident if ikace

zkuš ební ho postupu/ metody Př edmě t zkouš ky

52. Stanovení  polychlorovaných
bifeny| ů  (PCB)
a organochIoroých pest icidů
(OCP) metodou
GC/ ECD/ MSD

O-9a-A
(Č SN EN I So 6468)

Voda pitná, povrchová,
podzemní , odpadní
a technolosická

53. Stanovení  chlorovaných
fenolů , kresolů , naftolů
a a| kylfeno| ů  (CP) metodou
GC/ MSD

O-13a-A
(csN EN r26t3,
CSN EN I SO I 8857- I
Č sN tso 24293)

Voda pitná, povrchová,
podzemní , odpadní
a technolosická

54. Stanovení  chIorovaných
fenolů ' kresolů . naftolů
a alkylfenolů  (CP) metodou
GC/ MSD

O-13a-B

1Č sN nN 126]3,
Č sNpNlso 18857- l
Č sN tso 24293,
EPA 8041A)

Pů dy, zeminy, sedimenty,
kaly, plaveniny,
sed iment ovat eI né  plaven iny.
pevné  odpady

55. A Stanovení  t riazinoqých
herbicidů  (TRIA) a anilí nů
a nit roslouč enin (NITRo)
metodou GC/ MSD

o- r  lb-A

1Č sx oN I So l0695)
Voda pitná' povrchová,
podzemní , odpadní
a technoIogická

55. 8 Stanovení  triazinových
herbicidů  (TRIA) metodou
GC/ MSD

o- 1lb- B

1Č sx Er I So 10695)
Pů dy, zeminy, sedimenty,
kaly, plaveniny,
sed iment ovat eI  né  pI aven iny"
pevné  odoadv

56. Stanoven í  syntet ických
moš usových látek (MUSK),
bromovaných difenyletherů
(PBDE) a ftalátů  (FT)
a dalš í ch vybraných analytů
metodou GC/ MSD

o-14-A
(csN EN rso 188s6,
csN EN rSO 22032)

Voda pitná, povrchová,
podzemní , odpadní
a technolosická

57. Stanovení  komplexotvorných
| átek (EDTA) metodou
GCNPD

o-15-A
(csN EN rSO 16s88)

Voda pitná, povrchov4
podzemní .  odpadní
a t echnoI osická

58. Stanovení  uhlovodí ků  C16 -
Cas metodou GC/ FID

O-2c-A

1Č sN EN ISo 9311-2)
Voda pitná, povrchová,
podzemní , odpadní
a technolosická

59. Stanovení  uh| ovodí ků  Cln -
Caq metodou GC/ FID

O-2c-B

1Č sN Ex 14039,
Č sN pN rso 16703)

Pů dy, zeminy, sedimený,
kaly, plaveniny,
sediment ovat eI  né  pI aven iny"
pevné  odpady

60.A Stanovení  lybraných analytů
metodou LC-MS/ MS

wŤ 5"# ,, al.o] \
ť neX"t69+ " "scy\

cš N rs'Ó,Ž nl7ď É  \
{ '\ :qp"z+ f{ l.ť  i
ETA695:* ^ '* ^  * .- /
Bilh s:ql .ď ,Í

Voda pitná, povrchová'
podzemní , odpadní
a technologická
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Př í loha je nedí lnou souč ást í
osvě dč ení  o akreditaci č .:  88/ 2018 ze dne:  22.2.20| 8

Akreditovaný subjekt podle Č sN nN ISOAEC 17025z2005z

Povodí  Vltavy, státní  podnik
Vodohospodář ská laboratoř  Plzeň
Denisovo nábŤ ež í  14,30I  00 Plzeň

Poř ad
ové

č í slo 1)
Př esný název

zkuš ební ho postupu/ metody
Ident if ikace

zkuš ební ho postupu/ metody Př edmě t zkouš ky

60.B Stanovení  vybraných analytů
metodou LC-MS/ MS

o-19-B
(csN rso 20179)

Pů dy, zeminy, sedimenty,
kaly, plaveniny,
sedimentovatelné  plaveniny,
pevné  odpadv

60.c Stanovení  vybraných analyů
metodou LC-MS/ MS

o-19-C
(Č sN tso 20119)

Zivoě iš ný a rost linný
materiál

6 l . A Stanovení  polych lorovaných
bifenylů  (PCB)
a organochloroých pest icidů
(oCP), syntet ických
moš usových látek (MUSK),
bromovaných difenyletherů
(PBDE)' fta| átu (FT)
a ch lor alkanů  C16- C13
metodou GC/ ECD/ MSD

O-9a-B

1Č sN EN I So 15308,
Č sN E,N | so 22032,
CSN EN I SO 18856,
Č sN gN 16167)

Pů dy' zeminy, sedimenty,
kaly, plaveniny,
sedimentovateIné  plaveniny'
pevné  odpady

61 . B Stanovení  polych lorovaných
bifenylů  (PCB)
a organochlorových pest icidů
(oCP)' syntet ických
moš usových látek (MUSK),
bromovaných difenyletherů
(PBDE) ftalátů  (FT) a
chloralkanů  Cto-Cr:  metodou
metodou GC/ ECD/ MSD

O-9a-C

1Č sN EN I So 15308,
Č sN pN Iso 22032,
Č sNpN I So l8856)

Zivoč iš ný a rost linný
materiál

l ) V př í padě , ž e laboratoř  je schopna provádě t zkouš ky mimo své
poř adové ho č í sla označ eny hvě zdič kou.
Vodný výluh byl př ipraven podle lyhl. 29412005 Sb.' př í l. č ' 2,
9312013 a38712016 Sb. postupem dle Č sN EN 12457-4.

Laboratoř  mů ž e modifikovat v dodatku uvedené  zkuš ební  metody
zachov áni principu mě ř en í .

U zkouš ek v dodatku neuvedených nemů ž e laboratoř  uplatň ovat

Dodatek:
Flexibilní  rozsah akreditace

Poř adová č í sla zkouš ek

48. 4 , 48. B, 18. C, 49, 50, 51. A, 51. 8 , 52, 53, 54, 55. A, 55. 8 , 56, 57, 58, 59, 60. A, 60. 8 , 60. C, 61. A.
6t . B

stálé  prostory, jsou tyto zkouš ky u

ve zně ní  vyhl. 341 12008, 61 120| 0,

v dané  oblast i akreditace př i

f lexibilní  př í stup k rozsahu

: i

akreditace.
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Př í loha je nedí lnou souč ástí
osvě dč ení  o akreditaci č .:  88/ 201'8 ze dne:  22.2.2018

Akreditovaný subjekt podle Č sN nN ISOiIEC | 7025z2005z

Povodí  Vltaly' státní  podnik
Vodohospodář ská laboratoř  Plzeň
Denisovo nábŤ ež í  14. 301 00 Plzeň

Vzorkování :

Poř ad
ové
č í slo

Př esný název
postupu odbě ru vzorku

IdentiÍ ikace
postupu odbě ru vzorku

Př edmě t odbě ru

1 odbě r vzorků  pitných vod PP- l 7-1

1Č sN rN I So 5667-1,
CSN EN I SO 5667-3,
CSN I SO 5667-5,
CSN EN I SO 5667-14,
CSN EN I SO I 9458)

Voda pitná

2 odbě r vzorků  povrchových
vod (manuá| ní  odbě r)

PP-I 'I -2

(Č sN pN I So 5667- l,
CSN EN I SO 5667-3,
Č sN I so 5667-4,
CSN EN I SO 5667-6,
CSN EN I SO 5667-14,
Č sN pN I So 19458,

Č SN ls zzt z'
Vyhláš ka MZd ě . 23812011
sb.)

Voda povrchová l

odbě r vzorků  odpadní ch vod
(manuální  odbě r a odbě r
automatickým vzorkovač em)

PP-17-3
(csN EN rso s667-1,
Č sN BN I So 5667-3,
Č sx tso 5667-| 0,
CSN EN I SO 5667-14,
Č sN zs 7315, Č SN EN I So
19458)

Voda odpadní

4 odbě r vzorků  sedimentu
z povrchoých vod

PP-17-4

1Č sN nN I So 5667-l,
CSN EN I SO 5667-3,
Č sN t so 5667-I 2,
Č sN pN Iso 5667-14,
CSN EN I SO 5667-15)

Sedimenty ť
: I

i 1

$.ffimru* t.f
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Př í loha je nedí lnou souč ástí
osvě dč ení  o akreditaci č .:  88/ 2018 ze dne:  22.2.2018

Akreditovaný subjekt podle č sn nN ISo/ IEC 17025:2005:

Povodí  Vltaryo státní  podnik
Vodoho spodář ská laboratoř  P| zeř l
Denisovo nábř ež í  14,30I  00 Plzeň

. povrchové  vody - vody tekoucí , vody stojaté  z vodní ch nádrž í , př í rodní  koupališ tě  a pourcl'we voay
ke koupání

z celkové ho
^ '  * . Í -  - r '

Poř ad
ové
č í slo

Př esný název
postupu odbě ru vzorku

Ident if ikace
postupu odbě ru vzorku

Př edmě t odt lě ru

5 odbě r vzorků
hydrobiologické ho materiálu

PP-17-5
(cSN EN I So 56ó7- l '
CSN EN I SO 5667-3,
CSN EN I SO 5667-14,
csN 75 7701,
Č sN zs zztz,
Č sN E,N I So 10870,
SOP B- I ,  SOP B-2,  SOP B-3,
SOP B-4, SOP B-5, SOP B-
6,  SOP B-21)

Hydrobiologický materiá|

6 odbě r vzorků  zemin PP-l',7-6
(Č sN pN I So 5667-1,
CSN EN I SO 5667-3,
Č sN pN I So 5667- l4,
CSN EN I SO 5667-15,
Vyhláš ka ě ' 27511998 Sb.)

Zeminy

inová neutralizaČ ní

biochemická spot ř eba kyslí ku, n je poč et  dnů  inkubace (n :  5, 2+ 5, 2 l )

chemická soot ř eba kvslí ku

chemická spot ř eba kyslí ku dichromanem

aminomethylphosphonic acid (kyselina aminometylfosfonová : !

absorbovatelné  organicky v ázané  h

lorové  pest icid

ické  moš usové  l



Př í loha je nedí lnou souč ást í
osvě dč ení  o akreditaci č .:  88/ 2018 ze

Akreditovaný subjekt podle č sn nN ISO/ IEC 17025:2005z

Povodí  Vltaly, státní  podnik
Vodohospodář ská laboratoř  Plzeň
Denisovo nábř ež í  14. 301 00 Plzeň

dnez 22.2.2018

Zkratka Vvsvě t I ení

CP chlorované  fenoly

CFA kontinuální  prutoková analý za

AAS atomová absorpč ní  spektrometrie

( , suma nepolární ch ext rahovatelných uhlovodí ků  v rozmezí  dekanu a tet rakontanu

C' n  C, , chlorované  alkany s kátkým ř etě zcem uhlí ků

GC/ MSD p| ynová chroma{ ograf ie s hmolnoslní m det ekt orem

GC/ ECD plynová chromatograf i e s detektorem elekt ronové ho záchr.tu

GC/ NPD plynová chromatograf ie s dusí kofosforovým detektorem (selekt ivní m pro dusí k a fosfor)

GC/ FI D plynová chromatograf i e s plamenoionizač ní m detektorem

LC-MS/ MS kapalinová chromatograť te s hmotnoStní m detektorem

t rkace stanoven ch látek v rámci zkuš ební ho

Poř adové
č í sI o Seznam paramet rů  mult ikomponentní ch stanovení

48.4 glyfosát , AMPA, g1ufosinát ;

48.B glyfosát , AMPA, glufosinát ;

48. C glyfosát' AMPA' glufosinát;

51 . 4
benzen, brombenzen, bromdichlormethan, bromchlormetan, bromoform, tert . butylbenzen, sek. buýlbenzen,
n-butylbenzen, dibrommetan, dibromchlormethan, 1,2-dibrometan, 1,2-dibrom-3-chlorpropan" 1,2-
dichlorbenzen (o) , 1,3-dichlorbenzen (m), 1,4-dichlorbenzen (p) , 1,1-dichloretan, 1,2-dichlorethan. 1,1-
dichlorethen, cis 1,2-dichlorethen, t rans 1,2-dichlorethen, dichlormethan, 1,2-dichlorpropan" 1,3-
dichlorpropan, 2,2-dichlorpropan. l, 1 -dichlorpropen, cis I  ,3-dichlorpropen!  t rans 1,3-dichlorpropen.
ethylbenzen, hexachlorbutadien, chlorbenzen, 2-chlortoluen, 4-chlortoluen, isopropylbenzen, p-
isopropyltoluen, naftalen, n-propylbenzen, styÍ en, 1,l,1,2-tet rachloretan, | ,| ,2,2-tet rachloretan. 1,1,2,2.
tet rachlorethen, tet rachlormethan, t richlormethan (chlorofoÍ m), l,1,l-t r ichloretan. l, l,2-t richloretan. 1'l'2-
t r ichloret hen,1,2,3- t r ichlorpropan,1,2,3- t r ichlorbenzen,1,2,4- t r ichlorbenzen,  l ,3,5- t r ichlorbenzen.1.3.5-
t rimetylbenzen,1,2,4-t rimetylbenzen, toluen, 1,2-xylen (o) , vinylchlorid, 1,3- +  1.4-xylenv;

51 . B
benzen, m-dichlorbenzen, p-dichlorbenzen, o-dichlorbenzen, 1,2-dichlorethan, t rans 1.2-dichlorethen, cis
1,2-dichlorethen, ethylbenzen, hexachlorbutadien, chlorbenzen, chloroform, 2-chlortoluen, 4-chlorto| ů en,
tet rachlorethen, tet rachlormethan, t richlorethen, 1,3,5-t richlorbenzen, 1,2,3-t richlorbenzen,1.2,4- 

' 
,

t r ichlorbenzen, toluen, m+ p-xyleny, o-xylen;

52.
PCB:  kongenery PCB-28,  PCB-52,  PCB-101,  PCB- l 18,  PCB-138,  pCB-153.  pCB-180,  pCB-194,
Delor  103.  Delor  106:

OCP:  alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH ( lindan), delta-HCH, epsilon-HCH, 1.2.4.5-tet rachlorbenzen.
1,2,3,4-tet rachlorbenzen, 1,2,3,5-tet rachlorbezen, pentachlorbenzen, hexachlorbenzen, heptachlor, cis-
heptachlorepoxid, t rans-heptachlorepoxid. a-endosulfan, b-endosulfan, oktachlorstyren, o,p'- DDE, o,p'-
DDD, o,p'- DDT, p,p'- DDE, p,p'- DDD, p,p'- DDT, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, methoxychlor.
trifluralin, chlorpyrií os, oxy-chlordaq"ciš :chTó?ď aru trans-chlordan' mirex;
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Př í loha je nedí lnou souč ást í
osvě dč ení  o akreditaci č .:  88/ 2018 ze dne:  22.2.20| 8

Akreditovaný subjekt podle Č sN nN ISO/ IEC 17025z2005:

Povodí  Vltary, státní  podnik
Vodoho spodář ská laboratoř  Plzeň
Denisovo nž hÍ ež í  14. 301 00 Plzeň

Poř adové
č í sI o Seznam paramet rů  mult ikomponentní ch stanovení

53.
FENOLY, KRESOLY, NAFTOLY:  fenol, o-kesol, m-kresol. p-kresol, alfa-naftol, beta-naftol;

ALKYLFENoLY:  4-terc.-oktylfenol, 4'n.oktylfenol, 4-n-nonylÍ 'enol, nonylfenol technický. bisfono1 A;

CHLORFENOLY:  2-monochlorfenol, 3-monochlorfenol, 4-monochlorfenol. 2,3-dichlorfenol,
2,4. +  2'5-dichlorfenoly, 3,4-dichlorfeno1, 3,5-dichlorfenol, 2,4,5-t richlorfenol, 2,3,5-t richloí Í .enol, 2,3,6-
t r ichlor fenol,2,4,6- t r ichlor feno| ,2,3,4,5- t et rachlor feno1,2,3,4,6- t et racl. l lor fenol,2,3,5.6t et rachlorť enol.
t r iclosan, t riclosan-methylether, 2,3,4{ richlorophenol, 4-chloro-2-methylphenol, pentachlorÍ ě no| , 2.6-
dichlorfenol;

54.
FENOLY, KRESOLY, NAFTOLY:  fenol, o-kresol, m-kresol, p-kresol, alfa-naftol, beta-naftol;

ALKYLFENoLY:  4-terc'-oktylfenol, 4-n-oktylfenol, 4-n.nonylfenol, nonylÍ 'enol technický, bisfenol A:

CHLORFENOLY:  2-monochlorfenol, 3-monochlorfenol, 4-monochlorfenol"  2,3-dichlorfenol. 2,4- +  2,5-
dichlorfenoly, 3,4-dichlorfenol, 3,5-dichlorfenol, 2,6-dichlorfenol, 2,4,5-t richlorfenol, 2,3,5-t richlorfenol,
2.3,6-t richlorfeno| '2,4'6-t richlorÍ ě nol,2,3,4,5-tetrachlorfenol"  2,3'4,6-teÍ rachlorfenol.2.3.5.6-tet rachlorfenol.
pentachlorfenol, 2,3,4-t richlorphenol, 4-chloro-2-methylphenol;

55. 4
TRI A:  metazachlor. acetochlor, desmetryn, diazinon, dichlobenil, dimethipin, metolachlor, propachlor,
cyanazin, chlorfenvinphos, alachlor, prometryn, desethylatrazin, terbutryn, terbutylazin. simazin. atrazin,
hexazinon, chlorpyrifos, dimethoate, lenacil;

UREA:  linuron, chlorotoluron, metobromuron, metoxuron, monolinuron, metamit ron. methabenzthiazuron.
chlorbromuron, diuron, isoproturon:

ANI LI NY a NI TRO:  anilin, n-ethylanilin;  2-chloranilin. suma 3+ 4-chloraniliny, 3,4-dichloranilin, 4-chlor-
2-nit roanilin, nit robenzen, 2-nit rotoluen, 3-nit rotoluen, 4-nit rotoluen. I  -chlor-3-nit robenzen. I  -chlor-4-
nit robenzen,  l -chlor -2-nit robenzen,4-chlor -2-nit rot oluen,2-chlor-4-nit rot oluen,1,4-dichlor -2-nit robenzcn,
1,2-dichlor-4-nit robenzen, 1,2-dichlor-3-nit robenzen, 1.2-dinit robenzen, 1,3-dinit robenzen. 1,4-
dinit robenzen, 2,4-dinit rotoluen, 2,6-dinit rotoluen, 3,4-dinit rotoluen, 2,3-dinit rotoluen, I  -chlor-2,4-
dinit robenzen, 2,5-dichlortoluen. I  -chlomaft  alen;

55. B
atrazin, atrazin-desethyl, simazin, terbuthylazin, propazin. cyanazin, acetochlor, alachlor. metolachlor,
metazachlor, propachlor, diazinon, desmetryn, pÍ ometryn, terbut ryn, chlorfenvinphos, diuron, isoproturon,
chlorbromuron, chlortoiuron, linuron, monolinuron, metobromuron, methabenzthiazuron, dichlobenil:

56.
MUSK:  musk xylen, musk keton, galaxolide, tonalide, cashmeran, celestolide, phantholide, t raseolide. musk
ambrette, musk NN;

FT:  bis (2-etylhexyl) f talát  (DEHP), buthylbenzylf talát . cypermethrin" diethylf talát , dimethylf ta1át . di-n-
buthylftalát, di-n.oktylftalát;  

: ,
PBDE:  BDE-28,  BDE-47,  BDE-66,  BDE-85,  BDE-99,  BDE-100,  BDE-138,  BDE-153,  BDE-154.  t sDE-183.
BDE-209;  

,  .
dicofol, dicamba-methyl, bentazone-methyl, t r iclosan-methylether, HBCDD, BHT, PCB-28, PCB- 52. pCB-
101'  PCB-1 l8,  PCB.138,  PCB- | 53,  PCB- l80,  PCB-194,  al fa-hexáchlorcyklohexan,  et a-
hexachlorcyklohexan, gamma-hexachlorcyklohexan, delta-hexachlorcýklohexan, epsilon-
hexachlorcyklohexan, 1,2,4,5- tet rachlorbenzen, pentachlorbenzen, hexachlorbenzen, o,p'-DDE,, o.p'-DDD,
o'p.-DDT' p.p..DDE' p'p.-DDD, p,p.-DDT, aldrin. dieldrin, endrin, isódrin, heptachlor, cis-
heptachlorepoxid, trans-heptachlorepoxid, alfa-endosulfan, beta-endosulfan, chlorpyriphos. oktachlorstyren.
methoxychlor, t r if luralin, oxy-chlordan. cis-chlordan, t rans-chlordan, mirex, 1,2,3,4- tet rachlorbenzen,
1 "2.3.5- tet rachlorbenzen

57. EDTA. NTA. I .3-PDTA ;.frr ř al
l."ů " i.; -.. '. 6.
I  . *  . ,  -  - ' , t 1 .  O

1 ,4 i , - . . ^ + ' ; ; "  s.  Í .-1 
5-{ a '/ 'MlsrcEAál(} ď  .v
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Př í loha je nedí lnou souč ást í
osvě dč ení  o akreditaci č .:  88/ 2018 ze dne:  22.2.20| 8

Akreditovaný subjekt podle Č sN nn ISO/ IEC | 7025:2005z

Povodí  Vltavy, státní  podnik
Vodohospodář ská laboratoř  Plzeň
Denisovo nábÍ ež í  14. 301 00 Plzeň

Poř adové
č í sI o Seznam paramet rů  mu| t ikomponentní ch stanovení

60.A
acetamiprid, acetochlor, acetochlor ESA, acetochlor oA, acloniť en, alachlor, alachlor ESA, alachlor oA, l7-
alpha-est radiol, ametryn, aminopyralid, at raton, at razin, at razine-desethyl, at razine-desethyl-desisopropyl,
at razine-desethyl-desí sopropyl-2-hydroxy, at razine-desisopropyl, at razine-2-hydroxy, anthranilic acid
isopropylamide, benzotriazol, benzotriazol methyl, 2-chloro-2,6-diethylacetanilide, atenolol, azoxyst robin,
bentazon,"  3-chloro-4-methylaniline, p-isopropylaniline, dichloramid, 

. l 
7-beta-est radioi, bezaf ibrate, bifenox.

bifenthrin, boscalid, bromacil, bromoxynil, butachlor ESA, carbofuran-3-hydroxy, caÍ Tein, carbendazim,
carbofuran' ciprofloxacin, clomazone, clopyralid, cyanazin, cypermethrin, cypermethrin-alÍ -a, cypermethrin-
zeta, cyproconazole, dazomet , 2.4-D, DEET, DCPU, deltamethrin, desmedipham. desmetryn, diazinon"
dicamba, dicamba-5-hydroxy, diclofenac, dif luÍ .enican, 2,4-DP(Dichlorprop) ' dichlorvos, 2,6-
dichlorobenzoic acid, 2,6-dichlorobenzamide, dimethachlor, dimethachlor ESA, dimethachlor OA.
dimethenamid-P, dimethoate. dimethomorph, dimoxyst robin, dinoseb, diquat  dibromid. diuron, doxycyclin,
epoxiconazole. ery.thromycin, est riol, est ron, 17a-ethynilest radiol, ethofumesate, enrof loxacin, fenarimol,
Í .enhexamid, fenit rothion, fenpropidin, fenpropimorph. fenthion, Í ě nuron, f ipronil, f lorasulam' Í . luazifop-P,
f luazifop-P-buýl, f lufenacet , f luroxypyr' f lusilazole. fonofos, foramsu1furon, furosemide, gabapent in,
gemfibrozil, haloxyfop-methyl, hexazinon, hydrochlorothiazide, chinoxyfen, chloramphenicol,
chlorbromuron, chlorfenvinphos, chloridazon, chloridazon desphenyl, chloridazon methyl desphenyl,
chlormequat  chlorid, chloroxuron. chlorpropham. chlortoluron, chlorsulf i.rron' chlorant raniliprol, chlortoluron
desmethyl, ibuproÍ ě n, imazamox' imazethapyr, imazamethabenz-methyl, imidacloprid, iopromid, iopamidol,
iprodione, irgarol, isoproturon, isoproturon monodesmethyl, isoproturon desmethyl, ketoprofen, kiesoxim-
methyl, lenacil, linuron, karbamazepin, malathion, MCPA, MCPB, MCpp (Mecoprop), mefenpyr-diethyl.
mesotrione, metalaxyl, metamit ron, metazachlor, metazachlor ESA, metazachlor OA, metconazole,
methabenŽ hiazuron' methamidophos, methidathion, methoxyfenozid, metobromuron, metolachlor,
metolachlor ESA, metolachlor OA, metoprolol, metoprolol tart rate, metoxuron, metribuzin, metribuzin
desamino, metribuzin DADK, metribuzin DK, metsulfuron-methyl, microcyst in LR, microcyst in RR,
microcyst in YR, monolinuron, monuron, napropamide, naproxene. neburon, nicosulfuron, norf loxacin.
of loxacin, paracetamol, parathion-ethyl, parathion-methyl, pendimethalin. penicilí ne C potassium salt ,
PFOA, PFOS, phenmedipham, phorate, phosalone. phosphamidon, picloram, picolinafen, picoxyst robin,
pirimicarb, progesteron, prochloraz. prometon, prometryn, propachlor, propachlor ESA. propachlor OA.
propamocarb-hydrochloride, propaquizafop, propargite. propazin, propham, propiconazol,
propoxycarbazone-sodium, propyzamide, prosulfocarb, prothioconazole, pyridate, pyrimethanil, r imsulfuron.
saccharin, secbumeton' sebuthylazin, simazin, simazin-2-hydroxy, sí metryn, spiroxamine. sulÍ .amerazine,
sulfamethazin, sulÍ .amethoxazol. sulfapyridin, sulfosulfuron, sulphonamide. Swep (3-(4-chlorphenyl)methyl
urea, 2,4,5-T, tebuconazol, terbutylazin, terbuthylazin-desethyl, terbuthylazin-2-hydroxy. terbuthylazin-
desethyl-2-hydroxy, terbut ryn, testosteron, thiacloprid, thiamethoxam, thifensulfuron-methyl. thiophanate-
methyl, thiram, t ramadol, 2-amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-t riazine, t riadimefon, t riadimenol. t r i-allate.
t riÍ brine, t riasulfuron, t ribenuron-methyl, t r iclocarban. t riclopyr' t r iclosan, 3,5,6.t richloro-2-pyridinol,
t r if lusulfuron-methyl' t r imetoprim, t rit iconazo1e. warfarin;  clarithromycin, roxýhromycin, pethoxamide,
cymoxanil, f luopicolide, mandipropamid, chlorpyrifos, f luazinam, cyprosulfamide, gamma-cyhalothrin.
imazalil, isoxaf lutole, metrafenone, penoxsulam, prohexadione calcium, pyraclost robin. thiencabazone-
methyl, t r inexapac.ethyl, fenamidone' diÍ -enoconazole, t r if loxyst robin, f luxapyroxad. topianezon,
quinmerac, mepiquat , ethephon, t ritosulfuron, oxadiazon, methiocarb, clothianidin. amoiicillin.
azithromycin, carbamazepine l 0, 1 l -epoxide, carbamazepine 1 0, 1 1 -dihydro- l 0-hydroxy. carbamázepine
l0'll-dihydroxy, oxcarbazepine, ibuprofen -2-hydroxy, carboxyibuproí en, 41-hydroxydiclofenac, 6.
desmethyl naproxene, venlafaxine, sert raline, ranit idine, iohexol, bisphenol A, carbamazepine 2-hydroxide,
met formin, ethylenethiourea (ETU), diuron desmethyl (DPCMU), octyl methoxycinnamate (OMC),
dimethenamid ESA, dimethenamid oA, f lufenacet  ESA, f lufě nacet  oA. isoxaf lutole dí ketonit ril. isoxaf lutole
benzoic acid" pethoxamid ESA, clof ibric acid, cot inine, paraxanthine, acesulÍ -am,.oxypurinol. omethoate,
bisfenol B, t iamulin, permethrin, bisfenol S, esfenvalerate, melamin;

iFt* qt
í 'š  1, 

..''.^ ', .E.
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Př í loha je nedí lnou souč ást í
osvě dč ení  o akreditaci č .:  88/ 2018 ze dne:  22.2.201.8

Akreditovaný subjekt podle č sN n,n ISO/ IEC 17025:2005z

Povodí  Vltavy, státní  podnik
Vodoho spodář ská laboratoř  Plzeň
Denisovo nábŤ ež i 14. 301 00 Plzeň

Poř adové
č í slo Seznam paramet rů  mult ikomponentní ch stanoveni

60.B
chinoxyfen, microcyst in LR, microcyst in RR, microcyst in YR;  PFOS, PFOA, acetochlor ESA. acetochlor
OA, alachlor ESA, alachlor OA, metolachlor ESA, metolachlor OA, metazachlor ESA. metazachlor OA,
dimethachlor ESA, dimethachlor OA, propachlor E,SA, propachlor OA, butachlor ESA, 1H-benzotriazol, 5-
methyl-lH-benzotriazol, karbamazepin, erythromycin. sulfamethoxazol, iopromid, ibuprofen, diclofenac,
iopamidol, atenolol, caffein, ketoprofen, metoprolol, peniciline G, sulfamerazine, sulfamethazin.
sulfapyridin, t r imetoprim, Í irrosemide, gemfibrozil, hydrochlorothiazide, naproxene, t riclocarban, t riclosan,
chloramphenicol, bezaf ibrate, warfarin, saccharin, gabapent in, t ramadol, paracetamol, sulfanilamide,
clarithromycin, roxithromycin, deet , alfa-hbcdd, beta-hbcdd, gamma-hbcdd. hbcdd - smě s izomerů ,
acetochlor, alachlor, dimethachlor, metazachlor, metolachlor, carbamazepine l0,l l-epoxide, carbamazepine
10,1 1-dihydro-10-hydroxy, carbamazepine 10"1 l-dihydroxy, oxcarbazepine, ibuprofen -2-hydroxy.
carboxyibuprofen,4'-hydroxydiclofenac, o-desmethyl naproxene, venlafaxine, serlraline, iohexol, bisphenol
A, atrazin, desethylatrazin, terbuthylazin, prometryn, terbutryn. chlorfenvinphos, propiconazole. diuron,
linuron, ethofumesate, azoxyst robin, bifenthrin, deltamethrin, propyzamide. t riallate chlorpyriphos,
karbamazepin 2-hydroxy, octyl methoxycinnamate (oMC)' acloniÍ bn, bifenox, irgarol. dichlorvos, simazin,
isoproturon;

60.c
chinoxyfen, microcyst in LR, microcyst in RR, microcyst in Yft  PFOS, PFOA, acetochlor ESA, acetochlor
OA, alachlor ESA, alachlor OA, metolachlor ESA, metolachlor OA, metazachlor ESA, metazachlor OA,
dimethachlor ESA, dimethachlor OA, propachlor ESA, propachlor OA, butachlor ESA;  acetochlor, alachlor,
dimethachlor, metazachlor, metolachlor, carbamazepine 10,11-epoxide, carbamazepine 10,11-dihydro-10-
hydroxy, carbamazepine 10,1l-dihydroxy, oxcarbazepine, ibuprofen -2-hydroxy, carboxyibuprofen, 4'-
hydroxydiclofenac, o-desmethyl naproxene, venlafaxine, sert raline, iohexol. bisphenol A, at raztn,
desethylat razin, terbuthylazin, prometryn, terbut ryn, chlorfenvinphos. propiconazole, diuron, I inuron"
ethofumesate, azoxystrobin, bifenthrin, deltamethrin, propyzamide, triallate chlorpyriphos, karbamazepin 2-
hydroxy, octyl methoxycinnamate (OMC), aclonifen, bifenox, irgarol, dichlorvos, simazin, isoproturon;

6r . A
PCB:  kongenery PCB-28,  PCB-52,  PCB-101,  PCB-118,  pcB-138,  pcB-153,  pcB-180.  pcB-194"
Delor  103,  Delor  106;

ocP:  alachlor, alfa-HCH, beta-HCH, dicofol, gamma-HCH ( lindan), delta-HcH, epsilon-HCH, 1,3,5-
t richlorbenzen, 1,2,4-t richlorbenzen, hexachlorbutadien, 1,2,3-t richlorbenzen, 1,2,4,5-tet rachlorbenzen,
pentachlorbenzen, hexachlorbenzen, o,p'- DDE. o,p'- DDD, o,p'- DDT, p,p'- DDE, p,p'- DDD, p,p.- DDT.
aldrin, dieldrin, endrin;  isodrin, heptachlor, cis-heptachlorepoxid, t rans-heptachlorepoxí d' alfa-endosulfan,
beta-endosulfan, oktachlorstyren, chlorpyrifos, methoxychlor, t r if luralin;  cypermethrin;

MUSK:  musk xylen, musk keton, galaxolide. tonalide. cashmeran, celestolide, phantholide, t raseolide. musk
ambrette. musk NN;

PBDE:  BDE-28,  BDE-47,  BDE-66,  BDE-85,  BDE-99,  BDE-100,  BDE-138,  BDE-153,  BDE-154,  BDE-183,
BDE-209:  HBCDD

FT:  bis (2-etylhexy1)ftalát  (DEHP), buthylbenzylftalát , diethylftalát . dimethylftalát ,
oktylftalát;

chloralkany C,o-C13

di-n-buthylftalát , di-n
:

Strana 13 z celkové ho poč tu 14 stran



Př í loha je nedí lnou souč ástí
osvě dč ení o akreditaci č .:  88/ 2018 ze dne:  22.2.20| 8

Akreditovaný subjekt podle Č sN nn ISO/ IEC | 7025z2005:
Povodí  Vltavy, státní  podnik

Vodohospodrář ská laboratoř  Plzeň
Denisovo tábř ež i L4,30I 00 Plzeň

{
i l
; r
r l

Poř adové
č í sIo Seznam parametrů  mult ikomponentní ch stanovenÍ

6 l . B
PCB:  kongenery PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-l 18, PCB-138, PCB-153, PCB-180, PCB-194.
Delor 103. Delor 106:

OCP:  alachlor, alfa-HCH, beta-HCH, dicofol, gamma-HCH ( lindan), delta-HCH, epsilon-HCH, 1,3,5-
trichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen, hexachlorbutadien, l,2,3-trichlorbenzen, | ,2'4'5-tetÍ achlorbenzen,
pentachlorbenzen, hexachlorbenzen, o,p'- DDE, o,p'- DDD, o,p'- DDT, p,p'- DDE, p,p'- DDD, p,p'- DDT,
aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, heptachlor, cis-heptachlorepoxid, trans-heptachlorepoxid, alfa-endosulfan,
beta-endosulfan, oktachlorstyren, chlorpyrifos, methoxychlor, trifluralin;  cypermethrin;

MUSK: musk xylen, musk keton, gala,xolide, tonalide, cashmeran, celestolide, phantholide, traseolide, musk
ambrette, musk NN;

PBDE:  BDE-28, BDE-47, BDE-66, BDE-85, BDE-99, BDE-100, BDE-138, BDE-153, BDE-154, BDE-183.
BDE-209;  HBCDD

FT: bis (2-etylhexyl)ftalát (DEHP)' buthylbenzylftalát, diethylftalát, dimethylftalát, di-n-buthylftalát, di-n-
oktylftalát;

chloralkany Cro-Cr:

fffi;Ť
$fl* '1-:
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