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Laboratoř pitnýchVod, U Vodojemu 3085' 272 80 K|adno,te|: 312 812 130 - 2
pro akreditaci,o'p.s' pod č.1429pod|eČsN EN |so/|Ec 17025:2005
zkuŠební
|aboratořakreditovanáČeskýminstitutem
Povo|enísÚJB Vystavenopod čj'SÚJB/RcHru4g5912010dne24.2.2010na dobu neurČitou

Protokol o zkoušce č. 1691112016
Radío|ogickýrozbor

Vzorek č,':5,|,|1112o16

objednate| měření: ČEVAK a.s', sevemí 8/2264,ČeskéBudéjovice,370 'l0
Dodavate| vody:
obecní úřad,Bzová ěp.52, 267 43 Bzová u Hořovic

PoŽadovanýrozsah měření: Úp|nýrozborpro úče|y
systematického
měřenía hodnoceníobsahu
radionuk|idů
ve Vodě dodáVanék Veřejnému
zásobovánípitnou
Přírodních
vodou
ldentiÍikaceyzorku:
Vodovod:
Bzová,okresBeroun

PůVodvzoÍku:
Místoodběru:
Upřesnění:
Datumodběru:

Vodapodzemní,
místní
zdro]
BzoVá,oÚ, ěp. 52
15.2.2016 Čas:9:45

PtáčkováKateřina.ČEVAKa.s'
Odebral:
Číslovzorku objednate|e:4280
Údaje o měření:
Měřeníprovedeno:od 15.2.2016 do 23.2.2Q16
|\i|ísto
měření:
Laboratoř pitnýchVod, U Vodojemu 3085, 272 80 K|adno
proved|:
Měření
olga Pánková
Hodnoceníproved|:olgaPánková,dŽiteIopíáVnění
zv|áštní
odbornézpůsobilosti
k vykonáváníčinností
zv|áště
důleŽitých
z hlediskaradiačnÍ
ochrany
Stanoveni

zjištěná Neiistota Jednotky
hodnota

ce|ková obiemová aktívitaalfa

<0,03

Bq/l

c€ | ková obiemová aktivitabeta

<0.10

Bq/l

objemová aktivitaradonu 222

19,8

+)7

Bq/l

smémé
a mezní
hodnolv

0.2
0.5
50
300

zpracováno dIe metod
ŽdÍo|\

SH

s o P č '4 6 { Č s N7 5 7 6 1 t )

SH

soP č,47 {ČsN75 7612)

SH
MH

soP č.49 (ČsN75 7624' 21)

Pozn

odbornéstanovisko:
ce|ková objemováaktivitaa|íanepřevyšuje
směrnouhodnotu0,2 Bq/|,kteroustanovíVyh|áška
sÚJB č'3o7l2oo2Sb.,
Ve znění pozdějšíchpředpisů.
ceIková objemová aktivitabeta nepřevyŠuje
směrnou hodnotuo,5 Bq/|,kteroustanovívyhláškasÚJB č.3o7/20o2sb. ,
předpisů.
ve zněnípozdějŠích
objemová aktivita Íadonu222 nepřevyšujesměrnou hodnotu50 Bq/|'kterou stanovíVyhIáŠka
SÚJB č.3o7l2oo2 sb''
předpisŮ'
Ve zněnípozdějších
Výsledky rozboruVyhovujípoŽadavkůms 6 zákona č.1811997Sb.' ve znění pozdějšÍchpředpisů,na vodu dodávanou
k Veřejnému
zásobovánípitnouVodou.
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v p|ďnémznění.
isĚll9o sb.' o metro|ogii'
*

Výsledky d(oušekjsou u,áděny s nejistotouměřeni t/yiádřenoujako tozšlřená nejistotas koeficientemrczšÍřenik=2s inteNa|em
95%.Uvedená neiistotaměňenÍnezahmujes|ožkunejistotyodběrulzoÍku.
sPo|eh|Ívosti

zkratky: soP - standaÍdnípracovnÍpostuppouŽitýke stanovenl ukazate|e
sH - směmá hodnotaobjemovéaktivity,stanovená vyhláŠkousÚJB ě. 307/2002sb., ve zněníPozdějšíchpředpisů
MH - m€zní hodnotaobjemovéaktivity,stanovená vyÝr|áškou
SÚJB č'307/2002sb., ve zněnípozdějšíchpředpisů
MH*. mezníhodnotapÍohmohostníkoncenÚaci uÍanubýa odvozenaz mezníď|hodnotstanovenýďl pro
U-234 a U-23s (s|Ešrou sÚJB č.3o72oo2 sb., ve zněnípozdějšichpňedpisů)
za předpok|adupňrozeného
po@ě4ldot'
chefii(t(ou loxidtu ufanu' |deíouposuzujÍorgány ochrany

technik|aboratoře
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