
Záznam o odbě ru vzorku stavebního materiálu pro systematické m ěření a hodnocení obsahu 
přírodních radionuklid ů 

ve smyslu zákona 18/1997 Sb. a vyhlášky 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Měřící   Radionuklidová laboratoř 
laboratoř:      Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno ….   

     +420 543 529 321; .. +420 723 964 260; … radionuklidy@vustah.cz 
Povolení SÚJB na dobu neurčitou, č.j.: SÚJB/OPZ/3070/2015. Zkušební laboratoř č.1130.2 akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 

Označení stavebního materiálu 
a jeho bližší specifikace 

(bude v Protokolu! např. beton CX/2) 

Určené použití materiálu  stavba zdí, stropů a podlah ve stavbách s pobytovými místnostmi 
 ostatní použití ve stavbách s pobytovými místnostmi 
 jiné než ve stavbách s pobytovými místnostmi 
 výhradně jako surovina pro výrobu stavebních materiálů   

Druh materiálu  cihly a jiné stavební výrobky z pálené hlíny 
 stavební výrobky z betonu, sádry, cementu a vápna 
 stavební výrobky z pórobetonu a škvárobetonu 
 stavební kámen, písek, štěrk, kamenivo a jíly 
 stavební výrobky z přírodního a umělého kamene, umělé kamenivo 
 keramické obkladačky a dlaždice 
 popílek, škvára, struska, sádrovec, hlušina, kaly, st. výrobky z nich 
 materiály z odvalů, výsypek a odkladišť pro stavební účely 
 cement, vápno, sádra  

jiné: 

Datum a místo odběru vzorku 
popř. původ vzorku 

Vzorek odebral 
(jméno, firma) 

Identifikace výrobce/dovozce*

stavebního materiálu 
(název, adresa) 
*nehodící se škrtněte

Datum výroby/dovozu* materiálu
*nehodící se škrtněte

Údaje o vzorku 
(způsob úpravy a odběru vzorku) 

 drcení  sušení  homogenizace 
 bodový  směsný z denní výroby  směsný za delší období 

jiné: 

Datum odeslání vzorku měřící laboratoři 

Pokyny pro měřící laboratoř 
(např. podstoupit Protokoly SÚJB, rozsah 
rozboru aj.) 

Identifikace objednavatele 

Datum:  Podpis: 
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