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Protoko|o zkoušce č. 1781112017
RadioIogickýrozbor

Vzorek č,.:457l1l2o17

objednatel měření: ČEvar a.s., Sevemí8r22u, ČeskéBudějovice,370 10
Dodavatel vody:
obecní úřad,Bzová čp-52,26743 Bzová u Hořovic
měřenía hodnoceníobsahu přírodních
Požadovaný rozsah měření: úplnýrozborpro úce|ysystematického
radionuk|idů
ve vodě dodávanék veřejnémuzásobovánípitnouvodou
|dentiÍikacevzorku:
Vodovod:
Bzová, okres Beroun
Původworku:
voda podzemní,místnÍzdroj
Místoodběru-.
Bzová, oÚ, ep. sz
kuchyňka
Upřesnění:
13.2'2017 Čas:8:35
Datumodběru:
Květa Ptáčková'1' SčV' a.s.
Odebral:
4016
Cís|ovzorkuobjednatele:
Úoaje o měření:
Měřeníorovedeno:
od 13.2.2017 do 22.2.2017
Místoměření.
Laboratořpitnýchvod, U Vodojemu3085,272 80 K|adno
Měřeníprovedl: o|gaPánková
k vykonáváníčinností
zv|áště
Hodnoceníproved|:o|gaPánková, držite|oprávněnízv|áštníodbornézpůsobi|osti
důleŽitých
z hlediskaradiační
ochrany
Zjištěná Nejistota
hodnota

Stanovení
cnlknvá

ohiemnvá

aktivita

alfa

ce|kováobiemová aktivitabeta
objemováaktivitaradonu222

Jednotky

Směrnéa mezní
hodnofu

Zpracováno d|e metod
(Tdroil

<0.03

Bo/l

o.z

SH

SoP č.46 (ČsN75 7611)

< 0 , 10

Bqll

0,5

SH

soP ě. 47 (Čst.l
zs zotz)

Bqil

EA

SH

SoP č.49 (csN 75 7624' 21)

?nn

MH

19,0

!2,6

Pozn

odbornéstanovisko:
SÚJB č'3o7|2oO2sb',
Ce|kováobjemováaktivitaalfa nepřevyšuje
směrnouhodnotuO,2Bqt|,kteroustanovívyh|áška
pozdějších
předpisů.
ve znění
Ce|kováobjemováaktivitabeta nepřevyŠuje
směrnouhodnotu0,5 Bq/|,kteroustanovívyh|áška
sÚJB č.307/2002Sb.,
ve zněnípozdějšíchpředpisů'
objemová aktivitaradonu222 nepřevyšujesměrnou hodnotu50 Bq/l' kteroustanovívyhláškaSÚJB č.307/2002Sb',
ve zněnípozdějšíchpředpisů.
Výsledky rozboruvyhovujípoŽadavkům$ 6 zákona ě. 18|1997Sb', ve zněnípozdějšíchpředpisů,na vodu dodávanou
k veřejnémuzásobovánípitnouvodou.
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tl'ěfufti bylo prwedem pfÍsoii olěňenýmiv so.*d' ee zák61em č.s{El1so Sb., o mďro|ogii,v platrrémzrĚrri.
l*a pffiri
|fuaůoř pW
údaieo průběfun*ěřBtTí,
o pufiýďr pr'Ístrojíďr,
$ipadně iei]ďr kalibraciďr.
,:.
*

Výsledky zkoušekisou uÝáděnys nejistotouměřenívyiádňenoujako rozšířenánejistotas koeficientemrozšířeník=2s interva|em
spo|eh|ivosti95%.Uvederrán$lstota měřenínezahmujesloŽku nejistotyodběru vzorku.

Zkratky: SoP - stardardnípracovníposfup ocff1e
sH -.sÍďefnáfdrbta obiernolĚ #lil1r'

n/F|- Íneaú
no**f,1oaft*nec

rpť.

gls

pozdejšiďrpředpisů
a n7 ruÍp'Sb.,ve zrrěrrí

rezrráÍpa$rnffiisů

na zák|aděpověřenístatutárního
orgánuze 7.3.2011
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