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Rozbory vody – červen 2014
V Bělči dne 24. července 2014

Věc: Protokoly o zkouškách – rozbory vody odebrané 23. června 2014
Č.j.: OB/UD/2014/049

Dne 23. června 2014 byly provedeny odběry vzorků z vodovodu v Bělči a ve Bzové pro úplné rozbory:

Název Mj Hodnota Běleč Hodnota Bzová Limitní hodnota Nejistota měření
Chemické a fyzikální zkoušky
Teplota °C 15,30 14,20 ±   3,0 %
Dusičnany mg/l 12,00 19,00 50 max (NMH) ±   5,0 %
Dusitany mg/l < 0,01 < 0,01 0,5 max (NMH)
Amonné ionty mg/l < 0,05 < 0,05 0,5 max (MH)
Pach přijatelný
Barva mg Pt/l < 5,00 < 5,00 20 max (MH)
Zákal ZFn < 0,50 0,84 5 max (MH) ±   4,0 %
CHSKMn mg/l 0,80 0,80 3 max (MH) ± 16,0 %
Reakce vody (pH) 6,1 6,0 6 – 9,5 (DH) ±   0,1    
Železo mg/l < 0,03 0,03 0,2 max (MH)
Elektrická konduktivita mS/m 23,00 24,00 125 max (MH) ±   4,0 %
Vápník a hořčík mmol/l 0,90 (*) 0,90 (*) 2 – 3,5 (DH) ±   6,0 %
Vápník mg/l 20,04 (*) 30,06 (*) 40 – 80 (DH) ±   6,0 %
Hořčík mg/l 9,73 (*) 3,65 (*) 20 – 30 (DH)
Chloridy mg/l 8,34 8,34 100 max (MH) ±   4,0 %
Sírany mg/l 52,00 56,00 250 max (MH) ± 20,0 %
Na (sodík) mg/l 14,3 12,3 200 max (MH) ±   8,0 %
Mn (mangan) mg/l < 0,01 0,01 0,05 max (MH)
Al (hliník) mg/l 0,012 0,028 0,2 max (MH) ± 12,0 %
Cu (měď) ug/l < 10 < 10 1000max (NMH)
Pb (olovo) ug/l < 3 < 3 10 max (NMH)
Cd (kadmium) ug/l < 1 < 1 5 max (NMH)
fluoridy mg/l < 0,1 < 0,1 1,5 max (NMH)
Chlór volný mg/l 0,05 < 0,05 0,3 max (MH) ±   6,0 %
1,2-dichlorethan ug/l < 0,7 < 0,7 3 max (NMH)
Sb (Antimon) ug/l < 1 < 1 5 max (NMH)
As (arsen) ug/l < 5 < 5 10 max (NMH)
benzen ug/l < 0,5 < 0,5 1 max (NMH)
benzo(a)pyren ug/l < 0,002 < 0,002 0,01 max (NMH)
Be (beryllium) ug/l < 0,050 0,057 2 max (NMH)
B (bor) mg/l < 0,10 < 0,10 1 max (NMH)
TOC mg/l 2,4 2,3 5 max (MH) ± 20,0 %
Cr (chrom) ug/l < 5 < 5 50 max (NMH)
kyanidy veškeré mg/l < 0,0050 < 0,0050 0,05 max (NMH)
Ni (nikl) ug/l < 3 10 20 max (NMH)
HCB (hexachlorbenzen) ug/l < 0,0010 < 0,0010 0,1 max (NMH)
heptachlor ug/l < 0,0010 < 0,0010 0,03 max (NMH)
methoxychlor ug/l < 0,0010 < 0,0010 0,1 max (NMH)
pesticidní látky celkem ug/l 0,0 0,0 0,5 max (NMH) ± 20,0 %
suma PAU ug/l 0,0 0,0 0,1 max (NMH) ± 12,0 %
Hg (rtuť) ug/l < 0,20 < 0,20 1 max (NMH)
Se (selen) ug/l < 6 < 6 10 max (NMH)



tetrachlorethen ug/l < 0,5 < 0,5 10 max (NMH)
THM (trihalomethany) ug/l 0,0 0,0 100 max (NMH) ± 20,0 %
trichlorethen ug/l < 0,5 < 0,5 10 max (NMH)
trichlormethan (chloroform) ug/l < 0,5 < 0,5 30 max (NMH)
p,p-DDT ug/l < 0,0010 < 0,0010 0,1 max (NMH)
gama-HCH ug/l < 0,0010 < 0,0010 0,1 max (NMH)
Chuť přijatelná přijatelná
Mikrobiologické zkoušky
Koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 0 max (NMH) ± 20,0 %
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 0 max (NMH) ± 20,0 %
Intestinální enterokoky KTJ/100ml 0 0 0 max (NMH) ± 20,0 %
Počet kolonií při 22°C KTJ/1ml 179 181 200 max (MH) ± 20,0 %
Počet kolonií při 36°C KTJ/1ml 32 25 40 max (NMH) ± 20,0 %
Clortridium perfringens KTJ/100ml 0 0 0 max (NMH) ± 20,0 %
mikrosk. obraz – abioseston % < 1 < 1 10 max (MH)
mikrosk. obraz – živé organismy jedinci/ml 0 0 0 max (MH)
mikrosk. obraz – počet organismů jedinci/ml 0 0 50 max (MH)
Radiologický rozbor
celková objemová aktivita alfa Bq/l < 0,037 < 0,044 0,2 (SH)
celková objemová aktivita beta Bq/l 0,087 0,089 0,5 (SH) ± 10 %
objemová aktivita radonu 222 Bq/l 28,7 7,6 50 (SH) ± 12 %

Vysvětlivky: DH – doporučená hodnota, MH – mezní hodnota, NMH – nejvyšší mezní hodnota, SH – směrná hodnota
(!) – nesplňují kritéria dané vyhláškou nebo směrnicí, (*) odchylka od doporučené hodnoty
Suma PAU obsahuje tyto PAU: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indenol(1,2,3-cd)pyren.
Suma  trihalometanů  je  součet  koncentrací  trichlormethanu  (chloroformu),  tribrommethanu  (bromoformu),  
dibromchlormethanu a bromdichlormethanu.
Suma pesticidů obsahuje tyto pesticidy: hexachlorbenzen, gama-lindan, heptachlor, 4,4'-DDT a methoxychlor.

Hodnocení k protokolu o zkoušce: 2013/V/000792 (vodovod Běleč):
Zkoušený vzorek splňuje v rámci stanovených ukazatelů kritéria vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění.

Hodnocení k protokolu o zkoušce: 2013/V/000793 (vodovod Bzová):
Zkoušený vzorek splňuje v rámci stanovených ukazatelů kritéria vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění.

Objemová aktivita radonu, celková objemová aktivita alfa a celková objemová aktivita beta nepřevyšují směrné hodnoty, 
které stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podrobné informace jsou vystaveny na elektronické úřední desce.

………………………………………………..
Stanislav Šmejkal, starosta obce

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................
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Zemědělská oblastní laboratoř, 257 28 Chotýšany
www. myd la rka.cz, myd larka@mydlarka.cz

te1.1fax:317 796 218, mobil:725 719 111
Laboratoř se účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek týkajících se oblasti
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jejíčinnosti

Protokol o zkoušce: 2014N1000434

Místo odběru Běleě 11

odebral vlachová
Příjem provedl: Vlachová

zákazník obec Běleč
Ulice Běleč22
Město Mladá Vožice
PsČ 39,1 43

Datum příjmu 23.6,2a14
Datum odběru 23.6.2014
Datum dokončení 9.7.2014

Kasifikace vzorku pitná voda
Telefon

E mail
381 214 530
info@obecbelec.cz

akreditovaný odběr
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Suma PAU obsahuje tyto PAU:benzo(b)fluoranten,benzo(k)f|uoranten, benzo(g,h,i)perylen indenol('1,2,3-cd) pyren.
Suma trihalomethanů je souětem koncentrací trichlormethanu (chloroformu), tribrommethanu (bromoformu),
dibromchlormethanu a bromdichlormethanu.
Suma pesticidů obsahuje tyto pesticidy:hexachlorbenzen,gamalindan,heptachlor,4,4'-DDT a methoxychlor.
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' Hodn_oty oznaěené " ! " nesplňují kriteria dané vyhláškou nebo směrnicí, označené "." se odchylují od doporučené hodnoty
Uvedené rozŠÍřené nejistoty měření jsou souěinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti
přibližně 95%, nezohledňují vlivy odběrů vzorků. Protokol může být reprodukován jedině celý, jeho části pouze se souhlasem zkušební laboratoře.
Výsledky zkouŠek se týkají pouze vzorků, uvedených v tomto protokolu. Hodnota Vápník a hořěík ve vodách,= furdost celková.
Manipulace se vzorkem dle SD08. * Metody takto označené nejsou předmětem akreditace.
U vzorkŮ neodebíraných laboratoří, neruěí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené analýzy. odběr vzorku laboratoří dle Sop:
Odběr vzorku pitných,teplých a podzemních vod laboratoří dle SOPV14, bazénorných dle SOPV28. Odběry dle plánu vzorkování.
Vysvětlivky: DH - doporuěená hodnota, MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota
< výsledek je pod mez detekce (stanovitelnost), > rnýsledek je vyšší než uvedená hodnota, SoP standardní operační postup

V Cholišanech dne: 9.7.2014 14:01:48 václava vlachová

vedoucí laboratoře
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Zemědělská oblastní laboratoř, 257 28 Chotýšany
www. mydla rka.cz, mydlarka@mydlarka.cz

tel./fax:3í 7 796 218, mobil:725 7 19 111
Laboratoř se účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek týkajících se oblastijejí ěinnosti

Hodnocení k protokolu o zkoušce: 2014Nl000434

Zkoušený vzorek splňuje v rámci stanovených ukazatelů kritéria

Vyhlášky č.25212004 Sb. v platném znění

V Chotýšanech dne: 9,7,2014 14:01.48
václava vlachová

vedoucí laboratoře

stránka číslo:
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PROTOKOL č. 3573212014

Zákazník : Mydlářka a.s.
zemědělská oblastrrí laboratoř
25.7 28 Chotýšany

Číslo zakázky :

Příjem vzorku :

Vyšetření vzorku :

Císlo jednací :

Číslo spisu :

Spisový znak:

2I612
25.6.2014 6:00
25.6.2al4 - 8.7.2014
ZU/3543612010
S-ZUl35436/2010
4.0.3

Čísloobjednávky : J0023A10

* Limit
Vyhláška č. 307 /2002 Sb. v platrrém nění, příloha 10, tabulka č.4 (Směrné hodnoty objemorných aktivit v dodávané
vodě), pitná voda pro veřejné zásobováni, balená pramenitá voda a balená pitná voda

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Poznámka k radiologickému rozboru :

Povolení činnosti vydal Státní ústav pro jadernou bezpečnost (SÚJB) pod čj, SÚJBRCHK/l48l4l20l0 na dobu
newčitou.
Spekřometr k měření objemové aktivity radonu 222bylověřen Českým metrologickým institutem dle Potwzení
o ověření stanoveného měřidla 9051-PS-9360-14 s platrrostí do 31.12.20l5.
Zkoušku provedl Ing. Ivarr Herič.

Vyhodnocení qýsledku měření je prováděno dle Doporučení SÚJB - Měření a hodnocení obsahu přírodních
radionuklidů ve vodě dodávané k veřejnému zásobovžnipitnou vodou, 2/2012.
Dodavatelé pihých a balených vod - qýsledky měření jednotlirných vzorků ozrrarííe SÚrS Oo l měsíce od jejich
obdržení.

SH - (směmá hodnota) ukazatel nebo kriterium pro posouzení urovně radiačni ochrany, kíeré se použije v případě, kdy
nejsou dostupné podrobné údaje o r,ykonávané činnosti vedoucí k ozáření nebo o prováděném zásahu, které by
umožiovaly áodnotit optimalizaci radiační ochrany pro jednotlivý případ (zákonč. 18lI99'7 Sb. ve mění pozdějších
předpisů).

Upřesnění §OP :

soP ov 806 (ČsN 75 761 1)

soP oV 807 (ČSN 75 7612)

SoP oV 808 (ČsN 75 7624)

Vzorek číslo : 64445
Datum odběru : 23.6.2014 Čas odběru:15:40 - 15:55
Název vzorku : pitná voda - 434Y
Místo odběru : Běleč, OÚ Běleč
Matrice : voda pitná
Vzorkoval : Mydlářka a.s. - pí. Vlachová
Způsob odběru : bodový vzorek

Yýsledky zkoušení - radiologický rozbor

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP použitá metoda Neiistota
celková obiemová aktivita alfa <0.037 Ba/ 0 2 ísH) A soP oV 806 6

celková obiemová aktivita beta 0.087 Ro/ 0.5 (SH A SoP oV 807 6 +10o/"

olriemnvá l;.'rti.;ita radc,;lil 2.2ž 28.7 ] Bo/i l 50 íSH, A SoP oV 808 6 +12o/"
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Místo provcdení zkoušky (pracoviště) :

i] , T"-|*o19ny pracovištěm Jihlava (Vrchlického 57, 587 25 Jihlava)

Metody v sloupci TYP:"A" akreditovaná z.kouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez plsemného souhlasu lóoratoře se nesmí protokol reprodukovatjinak než celý.
Uvedené rozŠÍřerré nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeíicienfu rozšířerrl Is2, což odpovídá hladině
spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků,
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osoba s pověřením státutárního orgánu

VedoucíCHL:
kontroloval:
Protokol vyhotovil:
počet stran:
Dne:

Doškářová Šárka, RNDr.
Herič lvan, Ing.
Medová Lucie
2
9.7.2014

a servrsuzástupce
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akeditovana ulA
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zDRAVorNí úsrAv sE síor,nnn v osrnavĚ
Centrum hygienických laboratoří, pracoviště Jihlava, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava

tel.: 567 574770,567 574768
e-mail: ivan.heric@zaova.cz www.zuova.cz

Hodnocení qisledků vyšetření vzorku č. 6444512014

Na zrákladě zadéni v objednávce bylo provedeno vyšetření vzorku a vyhodnocení výsledků
v rozsahu zákJadntho rozboru dle Vyhlášky SUJB č.30712002 Sb. v platnémzněnt. Vyhodnocení
qýsledků bylo provedeno dále dle Doporučení SÚJB - Měření a vyhodnocení obsahu přírodních
radionuklidů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování pitnou vodou, 212012.

OBJEMOVÁ erUVrTA RADONU nepřevyšuje směrnou hodnotu 50 Bq/l, kterou stanoví
vyhláška SÚrB ě.30712002 Sb., ve znérupozdějších předpisů.

CELKOVÁ OBJEMOVÁ aKUVITA ALFA nepřevyšuje směrnou hodnotu O,2BďI,kterou
stanoví vyhláška SÚrS ě.30712002 Sb., ve ztětltpozdějších předpisů.

CELKOVÁ OBJEMOVÁ nrnVITA BETA nepřevyšuje směrnou hodnotu 0,5 Bq/l, kterou
stanoví vyhláška SÚrS č.30712002 Sb., ve zněrupozdějších předpisů.

V Jihlavě 9.7.2014

J
/l flřa //./ (-.nLL^-

Ing.iř;řherič
osoba s pověřením statutárního orgánu

',;;"avOtní Úst*r, s* *dlem v Ostr:avě
i,i!i:]y!m hy§}ť$}ť{íý* lgbrEffi. m@viŮlě,ň{u,a

Vrchlbkóho 57,§87 ?5, Jihlava -
'-'+{*n: 567 5?a.z7x, rrr*il: phlav@zu.., ť
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Zemědělská oblastní laboratoř, 257 28 Chotýšany
www. mydla rka.cz, myd larka@myd larka. cz

tel./fax:317 796 218, mobil:725 719 111
Laboratoř se účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek týkajících se oblasti

m§tÉ&6 &MH

l 6 -07- zBlE

či. oE/sTRe141231

její ěinnosti

protokol o zkoušce: 2014N 1000433

akreditovaný odběr

Místo odběru Bzová 29, Hájkovi

odebral vlachová
Příjem provedl: Vlachová

Datum příjmu 23.6.2014
Datum odběru 23.6,2014
Datum dokončení 9.7.2014

Klasifikace vzorku pitná voda

Chem.a fyz. zkoušky
Teplota

Dusičnany

Dusitany

Amonné ionty

Pach

Barva

Zákal

CHSKMn

Reakce vody (pH)

železo

Elektrická konduktivita (Vodivost)

Vápník a hořčík

Vápník

Hořčík

Chloridy

Sírany

Na (sodík)

Mn (mangan)

Al (hliník)

Cu (Měd)

Pb (Olovo)

Cd (kadmium)

fluoridy

Chlór volný

1,2-dichlorethan

Sb (antimon)

,c

mg/l

mg/l

mg/l

mg Pťl

ZFn

mg/l

mg/l

mS/m

mmol/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

tJ9/l

Lts/l

pg/l

mg/l

mg/l

ps/l

pg/l

14,20

19,00

< 0,01

< 0,05

přijatelný

< 5,00

0,84

0,80

6,0

0,03

24,00

0,90 .

30,06.

3,65.

8,34

56,00

12,3

0,01

0,028

<10

<3

<1

< 0,1

< 0,05

< 0,7

<1

50 max(MH)

0,5 max(NMH)

0,5 max(MH)

20 max(MH)

5 max(MH)

3 max(MH)

6 - 9,5 (MH)

0,2 max(MH)

125 max(MH)

2 - 3,5 (DH)

40 - 80 (DH)

20 - 30 (DH)

100 max(MH)

250 max(MH)

200 max(MH)

0,05 max(MH)

0,2 max(MH)

1000 max(NMH)

10 max(NMH)

5 max(NMH)

1,5 max(NMH)

0,3 max(MH)

3 max(NMH)

5 max(NMH)

t 3,0oÁ

t 5,0%

%

o/o

%

+ 4,0oÁ

! 16,0oÁ

i 0,1

t 6,o%

! 4,0%

+ 6,00Á

t 6,0%

%

+ 4,0o/o

*,20,0o/o

+ 8,0%

t 8,0o/o

t 12,0%

%

o/o

%

%

%

%

%

soP Ví4

soP V8

soP\r/

soP V6

soP V22

soP V2

soP V3

soP V5

soP V4

soP V9

soP V10

soP V25

SoP V23

soP V24
\^ýpočtem
soP V27

subdodávka

subdodávka

subdodávka

subdodávka

subdodávka

subdodávka

subdodávka

subdodávka

soP Ví

subdodávka

subdodávka
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As (arsen)

benzen

benzo(a)pyren

Be (beryllium)

B (bor)

Toc

Cr (chrom)

kyanidy veškeré

Ni(nikl)

HCB (hexachlorbenzen)

heptachlor

methoxychlor

pesticidní látky celkem

suma PAU

Hg (rtuQ

Se (selen)

tetrachlorethen

THM (trihalomethany)

trichlorethen

trichlormethan (chloroform)

p,p-DDT

gama-HCH

chuť

Mikrobiologické zk.

koliformní bakterie

Escherichia coli

lntestinální enterokoky

Počet kolonií při22"C

Poěet kolonií při 36"C

Clostridium perfringens

mikroskopický obraz - abioseston

mikroskopický obraz - živé organismy

mikroskopický obraz - počet organismů

pg/l

t]g/l

pg/l

ps/l

mg/l

mg/l

pg/l

mg/l

pg/l

pg/l

pg/l

pgil

pg/l

pg/l

p9/l

tIg/l

ps/l

ps/l

pg/l

ps/l

pg/l

ps/

KTJ/100ml

KTJ/íOOml

KTJ/100ml

KTJ/Iml

KTJ/Iml

KTJ/100ml

o/o

jedinci/ml

jedinci/ml

<5

< 0,5

< 0,002

0,057

< 0,10

2,3

<5

< 0,0050

10

< 0,0010

< 0,0010

< 0,0010

0,0

0,0

< 0,2o

<6

< 0,5

0,0

< 0,5

< 0,5

< 0,0010

< 0,0010

přijatelná

10 max(NMH)

1max(NMH)

0,01 max(NMH)

2 max(NMH)

'l max(NMH)

5 max(MH)

50 max(NMH)

0,05 max(NMH)

20 max(NMH)

0,1 max(NMH)

0,03 max(NMH)

0"l max(NMH)

0,5 max(NMH)

0,1 max(NMH)

1max(NMH)

10 max(NMH)

10 max(NMH)
,l00 max(NMH)

10 max(NMH)

30 max(NMH)

0,1 max(NMH)

0,1 max(NMH)

To subdodávka

% subdodávka

% subdodávka

15,0o/o subdodávka

o/o subdodávka

2o,o% subdodávka

oÁ subdodávka

% subdodávka

12,0o/o subdodávka

% subdodávka

oÁ subdodávka

% subdodávka

20,o % 
subdodá,vkaneakreditov

12,o% subdodáVka

% subdodávka

oÁ subdodávka

% subdodávka

20,0oÁ subdodávka

% subdodávka

% subdodávka

% subdodávka

% subdodávka

soP V22

t
+

0

0

0

181

25

0

<1

0

0

0 max(NMH)

0 max(NMH)

0 max(NMH)

200 max(MH)

40 max(MH)

0 max(NMH)

10 max(MH)

0 max(MH)

50 max(MH)

soP V1 1

soP V11

soP V12

soP V13

soP V13

soP V35

subdodávka

subdodávka

subdodávka

Suma PAU obsahuje tyto PAU:benzo(b)fluoranten,benzo(k)f|uoranten, benzo(g,h,i)perylen indenol(í ,2,3-cd) pyren.
Suma trihalomethanů je souětem koncentracítrichlormethanu (chloroformu), tribrommethanu (bromoformu),
dibromchlormethanu a bromdichlormethanu.
Suma pesticidů obsahuje tyto pesticidy:hexachlorbenzen,gama-lindan,heptachlor,4,4'-DDT a methoxychlor.

Stránkačíslo: 2 / 3



Hodnoty oznart>né " ! " nesplňují kriteria dané vyhláškou nebo směrnicí, označené'r" se odchylují od doporučené hodnoty
Uveděné rozŠÍřené nejistoty měřeníjsou součinem standardní nejistoty měření a koeíicientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti
přibližně 95%, nezohledňují vlivy odběrů vzorků. Protokol může blýt reprodukován jedině celý, jeho části pouze se souhlasem zkušební laboratoře.
Výsledky zkouŠek se týkají pouze vzorkŮ, uvedených v tomto protokolu. Hodnota Vápník a hořčík ve vodách = tvrdost celková,
Manipulace se vzorkem d|e SD08. * Metody takto oznaěené nejsou předmětem akreditace.
U vzorkŮ neodebíraných laboratoří, neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené analýzy. Odběr vzorku laboratoří dle Sop:
Odběr vzorku pitných,teplých a podzemních vod laboratoří dle SOPV14, bazénových dle SOPV28. Odběry dle plánu vzorkování.
Vysvětlivky: DH _ doporučená hodnota, MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota

< výsledek je pod mez detekce (stanovitelnósti), > rnj,sledek je vyšší než uvedená hodnota, SoP standardní operační postup

V Chotýšanech dne: 9,7 ,2014 1 3:45:50 václava vlachová

vedoucí laboratoře

Or:

,t§*,
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Zemědělská oblastní laboratoř, 257 28 Chotýšany
www. mydla rka.cz, mydlarka@mydlarka.cz

te1.1íax:317 796 218, mobil:725 719 111
Laboratoř se účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek ttýkajících se oblastijejí činnosti

Hodnocení k protokolu o zkoušce: 2014Nl000433

Zkoušený vzorek splňuje v rámci stanovených ukazatelů kritéria

Vyhlášky č.25212004 Sb, v pIatném znění

V Chotýšanech dne: 9.7 .2014 13:45:50
václava vlachová

vedoucí laboratoře

n/
r'!"|X!Mď{ť:M*

c l ů u 
i# ířiťríť:á6 3 5 6 í 4 2
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zdravotní ústav se sídlem v ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovana ČIA podle ČSN EN Iso/IEmO
Partyzánské náměstí 7 ,702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 3573312014

č;" c§/§T/eo

Zálla;zník : Mydlářka a.s.
zemědělská oblasfirí laboratoř
257 28 Chofýšany

Číslo zakázky :

Příjem vzorku :

Vyšetření vzorku :

Číslo jednací :
Číslo spisu :

Spisový znak:

21614
25.6.2014 6:00
25.6.2014 - 8.7.2014
zu13543612010
S-ZUl35436/2010
4.0.3

Číslo objednávky : J0023A10

* Limit
Vyhláška č.30712002 Sb. v platném mění, příloha 10, tabulka č.4 (Směrné hodnoty objemor"ých aktivit v dodávané
vodě), pitrrá voda pro veřejné zásobováni, balená pramenitá voda a balená pitrá voda

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Poznámka k radiologickému rozboru :

Povolení činnosti vydal Státni ústav pro jadernou bezpečnost (SÚJB) pod čj. SÚJB/RCHK/I48I4l20l0 na dobu
neurčitou.
Spektrometr k měření objemové aktivity radonu 222byl ověřen Českým metrologic§ý,rn institutem dle Potwzení
o ověření stanoveného měřidla 905l-PS-9360-14 s platrostí do 31.12.2015.
Zkoušku provedl Ing. Ivan Herič.

Vyhodnocení výsledku měření je prováděno dle Doporučeni SÚJB - Měření a hodnocení obsahu přírodních
radionuklidů ve vodě dodávané k veřejnému zásobovánípiírou vodou, 212012,
Dodavatelé pitných a balených vod - qýsledky měření jednotlirných vzorků oznanrrte SÚJB Oo l měsíce od jejich
obdržení.

SH - (směrná hodnota) ukazatel nebo kriterium pro posouzení urovně radiační ochrany, které se použije v případě, kdy
nejsou dostupné podrobné údaje o vykonávané čirrnosti vedoucí k ozáření nebo o prováděném zásahu, které by
umožlovaly áodnotit optimalizaci radiační ochrany pro jednotliqý případ (zákon č. |8lI997 Sb. ve zrění pozdějších
předpisů).

Upřesnění SOP :

soP oV 806 (ČsN 75 7611)

soP ov 807 (ČSN 75 7612)

SoP oV 808 (ČSN 75 7624)

Vzorek číslo : 64447
Datum odběru : 23.6.2014 čas odběru:15:15 - 15:30
Název vzorku : pittá voda - 433V
Místo odběru : Bzová,OÚ Setee
Matrice : voda pitná
Vzorkoval : Mydlářka a.s. - pí. Vlachová
Způsob odběru : bodoqý vzorek

Výsledky zkoušení - radiologic\ý rozbor

|Ikazatel Hodnota Iednotka *r,imif TYP použitá metoda Neiistota
celková obiemová aktivita alfa <0.044 Bo/1 0^2 íSH) A SoP oV 806 6

celknwá nhiemnwá ektiwita l:,eía 0.089 Ro/l 0,5 íSH) A soP oV 807 6 +loo/"

nhiemnrrá al,-firife raáanr 1X) iÁ Řn/l 50 ísH,l A qop oV RoR 6 LI2o/ó

AZL 1393 Protokol č. 3 5'7 33 l20I4 Sftana1 /2



Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

(6) - analýzy provedeny pracovištěm Jihlava (Vrchlického 57, 587 25 Jihlava)

Metody v sloupii TYP:"A" akreditovaná zkouška
< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkaji pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovatjinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měřeníjsou součinem standardní n€jistoty měření a koeficienfu rozšlřenílc2, což odpovidá hladině

spolehlivosti přiblližnégs %, nezohledňují vlivy odběru vzorků.

.<d"í
Ing, Ivárr Henč

osoba s pověřením statutiáíního orgánu

Vedoucí CHL :

kontroloval:
Protokol vyhotovil:
počet stran:
Dne:

Doškářová Šárka, RNDr,
Herič lvan, Ing.
MedováLucie
2
9,7.2014

zástupce vedoucího Oddělení vzorko í a servisu

{""*g§,Xůli**

,:i*s,:ry,elx
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zDRAvorNí úsrAV sE síor,nvr v osrnavĚ
Centrum hygienických laboratoří, pracoviště Jihlava, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava

tel.z 567 574770,567 574768
e_mail: ivan.heric@zuora.cz www.zuova.cz

Hodnocení qisledků vyšetření vzorku ě. 64447 Dal4

Na základě zadání v objednávce bylo provedeno vyšetření vzorku a vyhodnocení výsledků
v rozsahu základního rozboru dle Vyhlášky SÚrn ě30712002 Sb. v platnémznéltt. Vyhodnocení
qýsledků bylo provedeno dále dle Doporučení SÚJB - Měření a vyhodnocení obsahu přírodních
radionuklidů ve vodě dodávané k veřejnému zásobovánipitnou vodou, 2l20l2.

OBJEMOVÁ errtVtTA RADONU nepřevyšuje směrnou hodnotu 50 Bq/l, kterou stanoví
vyhláška SÚJB ě.30712002 Sb., ve znérupozdějších předpisů.

CELKOVÁ OBJEMOVÁ arrtVtTA ALFA nepřevyšuje směmou hodnotu O,2BďI,kterou
stanoví vyhláška SÚrg č.30712002 Sb., ve znénipozdějších předpisů.

CELKOVÁ OBJEMOVÁ errIVITA BETA nepřevyšuje směrnou hodnotu 0,5 Bq/l, kterou
stanoví r,yhláška SÚrg č.30712002 Sb., ve znénípozdějších předpisů.

"r/.{?l, (
V Jihlavě 9.7.2014 Ing.I§-an"Herič

osoba s pověřením statutárního orgánu

zdravotní ú§tav s€ sjd}em v ostravě

Centrum hy$a*dtýctr t$crat*í " nracov§ě,ihtrya

Vrchlic*ďro §7, 587 25, ,,lih|ava ;
teiďon: 567 574770,.mail: iihiava&zu,cz ac


