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1. OBSAH A PROHLÁŠENÍ



2. ZPŮSOB MĚŘENÍ
Hodnocení znečištění vzduchu pachovými látkami se provádí pomocí Olfaktometru model  
č. TO8-4, System Mannebeck, výrobce ECOMA, Havighorster Weg.12, D-24211 Honigsee. 
Konstrukce olfaktometru splňuje v plném rozsahu normy VDI standard 3881/3882 (SRN) a 
evropský standard ČSN EN 13725. 
Poslední kalibrace přístroje: 20.11.2015

Odběr vzorků znečištěného vzduchu je prováděn do Nalophanových vaků pomocí vzorkovací 
nádoby ECOMA Vacuum Sampling Device – Serial No.: EP.131.02 průtokem 10l/min. V případě 
vzorkování plošných zdrojů je použit příklop o rozměrech 180x180 cm nebo válec o průměru 29 
cm.V případě vzorkování na definovaném výduchu je vzorek vzduchu nasáván pomocí 
teflonové hadičky o vnitřním průměru 5-8mm. Vzorkovací Nalophanové vaky jsou po každém 
odběru vzorku vyměněny za nové. 

Měření pachových emisí je prováděno podle ČSN EN 13725 (použitá metoda: metoda ANO/NE 
dle kap. 8.1.2). 

Pro olfaktometrické měření se používá pachově neutrální vzduch, který je nasáván přes 
bezpachové a sušící filtry s aktivním uhlím pomocí bezolejového kompresoru DK 50 2V S, 
EKOM s.r.o. Piešťany. 



3. POPIS ODBĚROVÝCH MÍST 



odběrové místo č.1

odběrové místo č.3

odběrové místo č.4

odběrové místo č.2



bezvětří

57%

9,6°C

9:49 hod.

bezvětří

984hPa

relativní vlhkost

teplota

průměrná rychlost v ětru

Klimatické podmínky b ěhem odb ěru 

Datum

průměrný sm ěr větru 

tlak

Čas odb ěru

8.11.2017

Odběrové místo č. 1 - v areálu mate řské školy
typ vzorku: jednorázový
umíst ění odb. místa: cca 3m od budovy mateřské školy
porost: tráva, jehličnaté stromy
zástavba: cca 15m od panelového a rodinného domu
doprava: vzorkování neovlivněno dopravou
průmysl: činnost v areálu firmy Moravia Canc
GPS sou řadnice:  49°02'24.9"N 17°49'09.2"E
počasí: zataženo 
stupe ň intenzity zápachu: 0



984hPa

průměrný sm ěr větru 

tlak

relativní vlhkost

teplota

bezvětří

57%

9,6°C

Čas odb ěru

průměrná rychlost v ětru

9:53 hod.

bezvětří

8.11.2017

Klimatické podmínky b ěhem odb ěru 

Datum

Odběrové místo č. 2 - u pálenice
typ vzorku: jednorázový
umíst ění odb. místa: cca 50 m od haly Moravia Canc
porost: vzrostlé stromy, opadané lístí
zástavba: budova pálenice, za potokem haly  
doprava: vzorkování neovlivněno dopravou
průmysl: činnost firmy Moravia Canc
GPS sou řadnice:  49°02'31.8"N 17°49'21.3"E
počasí: zataženo 
stupe ň intenzity zápachu: 0



8.11.2017

9:59 hod.

Klimatické podmínky b ěhem odb ěru 

Datum

teplota

tlak

9,6°C

984hPa

relativní vlhkost

bezvětří

bezvětříprůměrný sm ěr větru 

průměrná rychlost v ětru

Čas odb ěru

57%

Odběrové místo č. 3 - Moravia Canc - za čátek zóny
typ vzorku: jednorázový
umíst ění odb. místa: u cesty cca 2 m od betonového oplocení
porost: vysoké roští, cca 20 m zahrádky bez lidí
zástavba: haly a budovy firmy Moravia Canc
doprava: vzorkování neovlivněno dopravou
průmysl: činnost firmy Moravia Canc
GPS sou řadnice:  49°02'33.8"N 17°49'31.1"E
počasí: zataženo 
stupe ň intenzity zápachu: 0



tlak

relativní vlhkost

teplota

57%

průměrná rychlost v ětru

průměrný sm ěr větru 

9,6°C

984hPa

bezvětří

Čas odb ěru

bezvětří

Datum

Klimatické podmínky b ěhem odb ěru 

8.11.2017

10:05 hod.

Odběrové místo č. 4 - Moravia Canc - brána
typ vzorku: jednorázový
umíst ění odb. místa: u brány firmy Moravia Canc
porost: vysoké křoví, za cestou pole
zástavba: budovy a haly firmy Moravia Canc
doprava: vzorkování neovlivněno dopravou
průmysl: činnost firmy Moravia Canc
GPS sou řadnice:  49°02'34.5"N 17°49'42.8"E
počasí: zataženo 
stupe ň intenzity zápachu: 0



4. NAMĚŘENÉ KONCENTRACE PACHOVÝCH LÁTEK











dB

ouE/m3 dB

<4 3,0

<4 3,0

<4 3,0

<4 3,0

Celkový p řehled - výsledky zkoušení

5. ZÁVĚR

v areálu mateřské školy

Čas a datum odběru

8.11.2017 9:49č.1

u pálenice
Moravia Canc - začátek 

zónyč.3

Označení Odběrové místo

č.2

8.11.2017 9:59

8.11.2017 9:53

8.11.2017 10:05č.4 Noravia Canc - brána

Dne 8.11.2017 byly ve měste Bojkovice, v okolí podniku Moravia Canc, odebrány celkem 4 vzorky 
ovzduší pro následnou analýzu pachu v ovzduší. Jednalo se o jednorázové vzorky, které byly 
odebrány na předem vytipovaných místech za běžného provozu firmy Moravia Canc.
Vzorky byly odebrány za přítomnosti pana starosty Mgr. Víceníka.

Dodatečně a navíc k vzorkování bylo součástí také takzv. komisionální posouzení stupně intenzity 
zápachu. Tři přítomné osoby (2 vzorkaři a 1 technik) hodnotily supeň obtěžování zápachem. Na 
každém vzorkovaném místě byl tento stupeň roven 0, čili zcela bez čichového vjemu.  

Vzorky byly následně dne 8.11.2017 a 9.11.2017 analyzovány v laboratoři ZÚ Ostrava a byly 
stanoveny koncentrace pachových látek. 

Poznámka:
V současné době neexistují zákonné limity pro pachové látky, byly zrušeny v roce 2006.

Stupně intenzity zápachu ze staré normy ČSN 83 5030:
0 zcela bez čichového vjemu
1 pach blízký prahové koncentraci detekce pachu
2 slabý neobtěžující pach
3 obtěžující pach
4 silně obtěžující pach
5 nesnesitelný pach



6. PŘÍLOHY PROTOKOLU



Kalibra ční list p řístroje 



Certifikát kalibra čního plynu



Autoriza ční rozhodnutí





Osvědčení o účasti v mezilaboratorním porovnání olfaktometrie



Výsledky členů komise pro posuzování zápachu










