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Číslo protokolu je shodné s čís|em vzo|ku d|e knihy příjmu a |ikvidace Vzorkú'

ze dne: 28 6 2o' lo či*to 
'7ti"ru. 
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Předmět zkoušky: sianoven| mérné aKivity 2* Ra,* K' "'" Th V dodaném vzolku '

obj€dnat€l: o.THERM ŠPAN|EL GRoUP a'9' Na spravedlnosti 1533, Pardubice
Psč: 53o 02

Po!i6 zkušebního vzorku; termoEo|aČni slěrka AERo.THER[4

závod, |oka||ta; Q-THERM ŠPANIEL GRoUP a's'

Datum odběru: 8'6.2010 odebra|: |ng' Valášek

PřÍBtroie použité k měření: speklíoínetr si|ena VARRo 16 + program Gama
Ka|ibracé: ČM| |IZ Praha, ověřovácí |.st č' 9o1,l.oL-U6282-08 s p|alností do 31'12'2o1o
Povo|onÍ k prováděni činnosti: Rozhodnuti sUJB č.j- 4985/2010 s ptatnosti na dobu neurČitou a clA
s osvědčenim 27112009 s p|atnosii do 22'4,2014

Postup zkoušky: Pro stanovení měmých aktivit ,,6 Ra, 40 K' ,,3 Th by|pouŽilpostup ZHVP VÚPs.2.
018/85.

zkouška přovedena dne: 15 6'2010

VýsIedky zkoušky:

HmotnostnÍ aktlvi{a ,,3 Ra 15 (Bq/kq)

Ndistota hmotnostni aktivitv "6 Ra 6.0 (o/o)

Rozšířená nelistota hmotnostní aktivitv,,6 Ra d|e ÉA -4l,l6 12.4 tok\

Hmotnostní aktivita 2,B Th <5 (Bq/ko)

Neiistota hmotnostní aktivitv,?3Th (%\

Rozšířená neiistota hmotnostnÍ aktivitv ,,3 Th d|e EA - 4/í6 11.2 e)
Hrnotnostnl aktiv(a aoK <20 (Bq/kq)

Neiistota tlmotnostní aktivitv a0 K 1.6 (ak\

Rozšííená neiistota hmotnostnÍ aktjvitv 40 Kdle EA - 4/16 (a/Ó\

lndex hmotnostní aktivifu 0,08

Íyto naměřené hodnoty se Váahuj, pouze k Výše specifikovanému měřenému Vzorku'

KOPIE



Hodnoc.ní : |VateriáI se následně posuzuje pod|e vyh|ášky č.307/2002 sb,, ve znění vyh|ášky č.
499/2005 sb', ze dne 1' ledna 2005. s96 přlloha č' 10-

Výše uvedený zkušobni Vzorek při hodnocani d|e pi|lohy č' 'l o ' lab' 1 ' .pÍeffióčjt. - nepřek Íoči|.
rŤiezn' hodnoiu hmotnostnÍ aktiv|ty 226 Ra a smÍ. - oesňÍ se jako stavébni materiá| uvádět do
oběhu k použití pÍo stavby s obýnýminebo pobytovými mÍstnostmi

Výše uvedený ŽkušebnÍ vzorek při hodnocenÍ d|e přilohyi' 'lo' tab' 1''9|9k+óči|.- n€překroč||-
mezní hodnotu hmotnostnÍ aktivilu .." Ra a smÍ . lgsFi se jako staýebn| materiá| použit
v'ihÍadně pro stavbyjiné neŽ s obylnými nebo pobytovými mlstnostmi'

Výše uvédený zkušební vzorek přj hodnoceni d|e přilohá č' 1o' tab' 2J)ř€ffii|.-nepňekroói|'
směmou hodnotu obsahu přÍÍodnÍch radionuk|idů ve stavebním materiálu urč6ném ko stavbě
zdí' st.opů a pod|ah Ve stavbách s obytnými nebo pobyiovými místnostmi zejména zdící
prvky, prefabrikované výrobky, tvárnice' cih|y, beton' sédlokarton . Index hmotnostní
aklivily do 0,5

Výše uvedený zkušební Vzorek při hodnocení d|e přl|oha č' 1o' tab. 2, pŘffiči|'-nepiekroči|.
směrnou hodnot! obsahu přÍÍodních radionuk|idů v oslátním slavebnlm materiá|u uÍčeném
k použilí ve 6tavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi - |ndex hmotnostní ektivity do
1.0

Výšé uvédený zkušební v-zorek pfi hodnocení dle pří|oha č' 10' tab' 2' piekÍ&i| _nepřekročil
směrnou hodnotu obsahu příÍodních radionuklidů ve stavebnIm materiá|u ulčeném k pouŽilí
jinému neŽ Ve stavbách s obytnými nebo pobytovými mistnostmi, VeŠkeÍé stavební matériá|y
určené výhíadně k použití jako suÍovina pÍo Výrobu stevobnÍch materiá|ů ' |ndex hmotnostnÍ
akiivily do 2,0

nehodícÍ se Škrtne

zkouěku a hodnocení proved| :

|ňg. ViKor Ki|iáň

dÉil €| ŽV|áštni odbomé zpGobi|o6li
č.j' l81782003 s pla|nos|Í do 30'9'2013

Bez písemného souh|asu zkušební |aboratoře se nesmí
obsahu plotoko|u lze podát stížnost nébo námitku do 21
stíŽnosti se podávajl pí6emně.

l_ ._

protoko| reprodukoval jinak než ce|ý' Proti
dnú odjeho odes|ánÍzkušebnou ' Námitky a
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