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Výsledky měření se týkají pouze vzorků volného ovzduší na uvedeném místě
        a v uvedenou dobu měření.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

1. OBSAH A PROHLÁŠENÍ

Ing. Lucie Hellebrandová

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
vedoucí autorizované měřící skupiny



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: 11.6.2018

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



25.11.2019

11:00 hod.

0,1m/s

39°

52%

Datum

Klimatické podmínky b ěhem odb ěru 

tlak

Čas odb ěru

relativní vlhkost

teplota 10,0°C

972hPa

průměrná rychlost v ětru

průměrný sm ěr větru 

Odběrové místo č. 1 - Základní škola Halenkov
typ vzorku: jednorázový
umíst ění odb. místa: před ZŠ Halenkov
porost: v blízkosti nízký smíšený porost
terén: rovina
zástavba: základní škola
doprava: minimální provoz
průmysl: Zamet spol s.r.o.
počasí: polojasno
GPS: 49°19'08.3"N 18°08'38.7"E



bezvětří

11:10 hod.

bezvětří

Čas odb ěru

25.11.2019

průměrná rychlost v ětru

průměrný sm ěr větru 

Klimatické podmínky b ěhem odb ěru 

51%

10,1°C

972hPa

Datum

tlak

relativní vlhkost

teplota

Odběrové místo č. 2 - TJ Tatran Halenkov
typ vzorku: jednorázový
umíst ění odb. místa: u fotbalového hřiště
terén: rovina 
porost: tráva
zástavba: rodinné domy
doprava:  bez dopravy
průmysl: Zamet spol s.r.o.
počasí: polojasno
GPS: 49°19'16.7"N 18°08'56.3"E



246°

Klimatické podmínky b ěhem odb ěru 

Datum

tlak

25.11.2019

11:20 hod.

0,1m/s

průměrný sm ěr větru 

průměrná rychlost v ětru

Čas odb ěru

relativní vlhkost

teplota

49%

10,3°C

972hPa

Odběrové místo č. 3 - před firmou Zamet spol.s.r.o.
typ vzorku: jednorázový
umíst ění odb. místa: před firmou Zamet spol s.r.o.
porost: v blízkosti nízký smíšený porost a stromy
terén: rovina
zástavba: rodinné domy
doprava : minimální provoz
průmysl: Zamet spol s.r.o.
počasí: polojasno
GPS: 49°19'23.6"N 18°09'13.1"E



973hPa

11,6°C

25.11.2019Datum

Klimatické podmínky b ěhem odb ěru 

50%

průměrná rychlost v ětru

průměrný sm ěr větru 

Čas odb ěru

tlak

relativní vlhkost

teplota

11:35 hod.

bezvětří

bezvětří

Odběrové místo č. 4 - před firmou BEECH závod Halenkov
typ vzorku: jednorázový
umíst ění odb. místa: před firmou BEECH závod Halenkov
zástavba: rodinné domy
porost: v blízkosti nízký smíšený porost
terén: rovina
doprava: průměrný provoz na hlavní silnici
průmysl: Zamet spol s.r.o.
počasí: polojasno
GPS: 49°19'20.4"N 18°09'24.4"E



4. NAMĚŘENÉ KONCENTRACE PACHOVÝCH LÁTEK











dB

ouE/m3 dB

<4 3,0

<4 3,0

<4 3,0

<4 3,0

25.11.2019 11:20

25.11.2019 11:10

provoz

Základní škola Halenkov

TJ Tatran Halenkov

před firmou Zamet spol 
s.r.o.č.3

25.11.2019 11:35č.4
před firmou BEECH 

závod Halenkov

č.1

Označení Odběrové místo

č.2

Čas a datum odběru

25.11.2019 11:00

Celkový p řehled - výsledky zkoušení

5. ZÁVĚR
Dne 25.11.2019 byly v Halenkově odebrány celkem 4 vzorky ovzduší pro následnou analýzu 
pachu v ovzduší. Jednalo se o jednorázové vzorky, které byly odebrány v okolí firmy Zamet spol 
s.r.o. (viz. orientační situace a popis odběrových míst). 

Vzorky byly následně dne 26.11.2019 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.



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










