
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditacič.z 67812018 ze dne: 17. 12.2018

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN ISO/IEC t7025z2005:

česká geologická služba
Centrální laboratoř

Geologická 6,I52 00 Praha 5

Pracoviště zkušební laboratoře:
1. Centrální laboratoř Praha
2. Centrální laboratoř Brno

Geologická 6,I52 00 Praha 5

Leitnerova 22,658 69 Brno

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy.

1. Centrální laboratoř Praha

Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akrediÍace upřesněný v dodatku.

Aktuólní Seznam činností prováděných vrámci /lexibilního rozsahu má laboratoř kdispozici u vedoucího

l abor atoře a na www. geo lo gy.cz.

Zkoušky:
Pořadové

číslo
Přesný název

zkušebního postupu/metody
Identifikace

zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky

1 Rozklad silikátového
Vzorku a titrační stanovení
SiOz

A1
(Metody resortur) - odd.1.1.2 a
1.1.3)

Horniny, půdy, minerály,
nerostné suroviny

2 Titrační stanovení Alzo: A3
(Metody resortur) odd.1.1.4.1)

(ČSN 72 0109_1)

Horniny, půdy' minerály,
nerostné suroviny

J Titrační stanovení Cao A4
(Metody resortul)- odd. I .1 .9.2)

(ČSN 72 0113-1)

Horniny, půdy, minerály'
nerostné suroviny

4 Titrační stanovení Mgo A5
(Metodyresortur) odd.1.1.9.3)

(ČSN 72 0114t1)

Horniny, půdy' minerály'
nerostné suroviny

5 Fotometrické stanovení
FezO:

A6
(Vetody resortul) - odd.1.1.7.3)

(ČSN 72 0110-1)

Horniny' půdy, minerály'
nerostné suroviny

6 Stanovení Fezo:, Mno
metodou FAAS

A]
(Metody resortul) odd.1.1.7.5 a
1.1.8.1)

Horniny, půdy, minerály,
nerostné suroviny

7 Stanovení Cao, Mgo
metodou FAAS

A8
(Metody resortul) - odd. 1. 1.9. 1)

Horniny, půdy, minerály,
nerostné suroviny

8 Stanovení Nazo' Kzo
metodou FAAS nť, $ařfoál'*', - odd. 1. 1. 1 2. 1 )

Horniny, půdy, minerály,
nerostné suroviny



Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 678/2018

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN ISO/IEC 17025z2005:

česká geologická služba
Centrální laboratoř

Geologická 6, 752 00 Praha 5

413
(Metody resortul) - odd.1.1.36.2)

(ČSN 72 0116-2)

Stanovení Coz
analyzátorem CS s IR
detekcí

Stanovení celkové síry a
celkového uhlíku spalovací

i metodou analyzátorem CS
s IR detekcí

Stanovení síry
a) veškeré metodou Eschka

b) síranové gravimetricky
(rozpustné v HCl)

L] Stanovení fluoridů
imetodou ISE

AI4
(Metody resortul)

(ČSN 72 0111)

415
(ČsNEN 15936, metoda A)

416
(rso 1s178,

ČsN eN 15936,metoda

A18
(Metody resortul)-
odd. L4.18.2.1)

(ČSN 44 1379,

Čsx zz ot tz;

419
(Metody resortur)

1.1.41.1)

ze dne: 17.12.2018

Horniny, půdy, minerály,
nerostné suroviny

H"''t"y;'ůdy, -i'".ál;/,
nerostné suroviny

Horniny, půdy, minerály,
nerostné suroviny

Horniny, půdy, minerály,
nerostné suroviny

Horniny, půdy, minerály'
nerostné suroviny

Hominy, půdy, minerály'
nerostné suroviny

Horniny, půdy, minerály,
nerostnó suroviny

J Horniny, půdy, minerály,
nerostné suroviny

t4

15

Stanovení ztrátv
vážením

susenlm 420
(Metody resortul)

(ČSN 72 0l02)

T9 S tanovení ztr áty žíháním
váženim a kontrola

j úplnosti silikátové ana|ýzy

výpočtem z naměřených
hodnot

422,1'27
(Metody resortur) - odd.1.1.1.3)

1ČsN zz oto:;

Pořarlové Přesný název
číslo zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky

Stanovení Alzo: metodou A10 Horniny, půdy, minerály,
FAAS (Metody resortul)- odd.1.1.4.2) ] nerostné suroviny

Stanovení Tioz metodou iat t i Horniny, půdy, minerály,
FAAS (Metody f"."tut) - "dd.1.1.5

Horniny, půdy, minerály,
nerostné suroviny

1'12
(Metody resortul) - odd. 1. 1.13. 1)

Fotometrické stanovení
PzOs

Titrační stanovení Feo
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Pořadové
číslo

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Identifikace
zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky

20 Stanovení Sioz vážkovou
metodou

A24
(Metody resortul) - odd. 1. 1.3. 1)

(ČSN 72 0105_l)

Horniny' půdy' minerály,
nerostné suroviny

z1 Stanovení stopových prvků

v pevných vzorcich
metodou FAAS (Sr)

431
(Metody resortul)-odd. l. 1.10.1)

Horniny, půdy, minerály,
nerostné suroviny

22 Stanovení Hg na
merkurometru AMA 254

461
(ČsN zs 744O,Manuál AMA
2s4)

Horniny' půdy, minerály,
nerostné suroviny
Přírodní vody

z3 S tanovení v zácný ch zemin
a Y metodou ICP-MS
(La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu,
Gd,Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb,
Lu, Y)

A62 Horniny, půdy, minerály,
(ČSN EN Iso 17294-2) ]nerostné suroviny

24 Neobsazeno

25 Stanovení konduktivity při
25"C

B2
1ČsN eN 27888)

(Metody resortu2) - odd.1.5)

Přírodní vody (povrchové,
srážkové' podzemní)

26 Stanovení celkové a 4evné
kys elinové neltr allzač,ní
kapacity (KNK) titračně

B3
(ČSN EN ISo 9963-1)

(Metody resortu2) - odd.1.7)

Přírodní vody (povrchové,
srážkové, podzemní)

27 Stanovení aniontů ve
vodách metodou IC

s vodivostní detekcí
(Cl NO: SO+2-)

B4
(ČSN EN ISo l0304-1)

Přírodní vody (povrchové,
srážkové, podzemní)

28 Stanovení F- metodou ISE B5
(ČSN ISo 10359-1)

(Metody resortu2) - odd.3.ó. 1 )

Přírodní vody (povrchové,
sráŽkové, podzemní)

29 Stanovení NH+*
ťotometricky

B10
(ČSN ISo 7150-1)

Gfeto*dy resortu2) - odd.2.1.2)

Přírodní vody (povrchové'
sráŽkové, podzemní)
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Pořadové Přesný název i rdentifikace_'*""'*_::';_^f^l.' 
-,'''*^^_;;:::^;::":,*^.^"- Předmět zkouškyčíslo zkušebního postupu/metody zkušebního postupu/metody ]

30 ] Stanovení hlavních a
stopových prvků ve
vodách metodou FAAS
(Na, K, Mg, Ca, Li, Fe, A1,
SiOz, Mn, Zn)

31 Stanovenístopovýchprvků
ve vodách metodou
GFAAS

l(Al, As, Be, Cd, Co, Cr, Cu,
iMo, Ni, Pb, V)

811
(ČSN ISo 9964-1,2;

ČsN Iso zoao;

ČsN zs z:gs;
ČsN gN ISo 12020;

Čsx rso szss)
(Metody resornr2) - odd.2.7.2,

odd. 3.12.1, oďď. 2.9.7,

odd. 3.13. 1, odd. 3.25.1,
Standard Methods3) - odd.
3111A)

Přírodní vody (povrchové,
srážkové, podzemní)

B19
(ČSN EN ISo 15586)

(Metodyresortu2), manuál
přístroje)

Přírodní vody (povrchové,
srážkové, podzemní)

Identifikace zkušebního postupu/metody. A, B označuji metodický postup laboratoře.

Metody resortul): Dalibor Weiss et a1.: Metody chemické anaIýzy nerostných surovin' Svazek 1-3, ÚÚG,
Praha 1983.458 str.

Metody resortu2): Milena Kobrová et a1.: Metody chemické analýzy přírodních vod. ÚÚG, Praha 1983. 200
str.

3) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, 1998.

Dodatek:
Flexibilní rozsah akreditace

Pořadová čísla zkoušek

23,27,30,31

Laboratoř může modifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akeditace při zachování principu měření.

U zkoušek v dodatku neuvedených nemůŽe laboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace
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2. Centrální laboratoř Brno

L ab or at oř j e opr áv něn á pr ov ádět s am o s tatné v z or kov óní p lynů.

Vysvětlivky:
u TCD: He, Hz, COz, Ar, Oz, Nz, CH+, CO

cyklopentan, suma i-C6, n-hexan

" spalné teplo, výhřevnost, hustota' relativní hustota, Wobbeho index na zák1adě spalného tepla, Wobbeho index
na základě výhřevnosti

d NAF - naftalen, ACL - acenaftylen, ACE - acenaften, FLU - fluoren, FEN fenanthren, ANT - anthracen,
FLT - fluoranthen, PYR - pyren, BaA benz[a]anthracen, CHR chrysen, BbF - benzofb]fluoranthen, BkF
benzofk]fluoranthen, BaP - benzofa]pyren, IND - indeno[1,2,3-cd]pyren, DBA - dibenz[a,h]anthracen, BPE -
benzoIg,h,i]perylen
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Zkouškv:
Pořadové

číslo

Přesný název
zkušebního postupu/metody

IdentiÍikace
zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky

.l

Stanovení plynů metodou
plynové chromatografie
GC1TCD^|FIDba výpočet
odvozených parametrů "
z naměŤených hodnot

SOP PL1
(ČSN EN ISo 6974-6,

ČsN pN ISo 6975,

Čsx pN lso ó976)

Zemni, důlní' skládkové
půdní plyny

2 Stanovení polycyklických
alomatických uhlovodíků

€AH)d metodou GC/MS a
jejich Součtu

SOP Z.PAH
(rso 18287,

ČsN tso 28540)

Ze,miny, sedimenty, kaly

aJ Stanovení uhlíku (ToC,
TIC' TC) a síry (TS) na
analyzá"Íoru s IR detekcí

SOP H-CS
(ČSN EN 15936, metoda A' B
Čsx rso rc694,
ČsN nN 8639.
rso 1s178)

Horniny, zeminy,
sedimenty, kaly, nerostné
suroviny
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Vzorkování:
Pořadové

číslo
Přesný název

postupu odběru vzorku
Identifikace

postupu odběru vzorku Předmět odběru

I Vzorkováni zemních,
důlních, skládkových a
půdních plynů do
odběrových vzorkovnic

SOP PLV
(ČSN 01 51 13,

ČsN nN Iso l07l5)

Zemni, důlní, skládkové a
půdní plyny

ZWatLq uváděné v příloze:

AMA:

ČsN:

EN:

FAAS:

FID:

GFAAS:

GC;

GC/MS:

IC:

ICP-MS:

IR;

ISE;

ISO:

PAH:

SOP:

TC:

TCD:

TIC:

TOC:

TS:

advanced mercury atalyzer

česká státní norÍna

European Standard

plamenová atomová absorpční spektrometrie

plameno-ionizační detekce

atomová absorpční spektrometrie s elektrotermickoou aÍomízací

plynová chromatografie

plynová chromatografie s hmotnostní detekcí

iontová chromatografie

hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

in&ačervený

iontově selektir'rrí elektroda

International Organization for Standardization

polycyklické aromatické uhlovodíky

standardní pracor'ní (operační) postup

celkový uhlík

tepelně-vodivostní detekce

celkový minerální uhlík

celkový organický uhlík

celková síra
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