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NABÍZÍ AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ  
IMISNÍCH KONCENTRACÍ V ROZSAHU:

§	 kontinuální měření koncentrací částic frakcí PM10, PM4, PM2,5 
a PM1

§	 nízkoobjemové sekvenční odběry a stanovení koncentrací 
částic frakcí PM10 a PM2,5

§	 vysokoobjemové odběry a stanovení koncentrací částic frakcí 
PM10 a PM2,5

§	 kontinuální měření koncentrací oxidů dusíku (NOx, NO a NO2)

§	 kontinuální měření koncentrací ozónu (O3)

§	 kontinuální měření koncentrací oxidu siřičitého (SO2)

§	 kontinuální měření koncentrací oxidu uhelnatého (CO)

DALŠÍ ČINNOSTI V OBLASTI MĚŘENÍ  
IMISNÍCH KONCENTRACÍ:

§	 kontinuální stanovení koncentrací BTX (benzen, toluen 
a xyleny)

§	 stanovení imisních koncentrací persistentních organických 
látek (PCDD/F, PAH a PCB) rozborem z filtrů

§	 stanovení imisních koncentrací těžkých kovů (As, Hg, Cd, Tl, 
Pb apod.) rozborem z filtrů

§	 stanovení prekurzorů vzniku ozónu do speciálních 
odběrových kanystrů

MĚŘENÍ METEOROLOGICKÝCH  
A DOPROVODNÝCH VELIČIN:

§	 stanovení intenzity slunečního záření

§	 stanovení směru a rychlosti větru

§	 stanovení množství srážek

§	 stanovení teploty a barometrického tlaku

§	 stanovení intenzity dopravy pomocí čítače dopravy

§	 speciální odběry průmyslových emisí odběrovou aparaturou 
pro odběr mikročástic (emise PM10 a PM2,5)

MOBILNÍ MĚŘICÍ  
LABORATOŘ (MĚŘICÍ VŮZ)



PRO NAŠE KLIENTY JSME SCHOPNI KOMPLEXNĚ NABÍDNOUT:

PRO KRAJSKÉ ÚŘADY, MAGISTRÁTY A OBCE:

§	 nezávislý komplexní monitoring znečišťujících látek, které mají zákonem stanovený imisní limit

§	 nezávislý komplexní monitoring ostatních znečišťujících látek, které se významně podílí na zhoršování 
zdravotního stavu obyvatelstva

§	monitoring a vyhodnocení lokality v případě úvahy k vytvoření průmyslové zóny jak na počátku  
(nulová varianta), tak i po vybudování průmyslové zóny (aktivní varianta – možné vždy i po dílčí výstavbě 
v rámci průmyslové zóny)

§	monitoring a vyhodnocení stavu znečištění ovzduší v rámci informativního charakteru s vyhodnocení vlivů 
na obyvatele měřené lokality

§	monitoring samozřejmě nabízíme s on-line vizualizací okamžitých hodnot měřených kontinuálními 
analyzátory

PRO PRŮMYSLOVÉ PODNIKY A PRŮMYSLOVÉ PARTNERY:

§	 nezávislý komplexní monitoring znečišťujících látek, které mají zákonem stanovený imisní limit

§	 nezávislý komplexní monitoring ostatních znečišťujících látek, které se významně podílí na zhoršování 
zdravotního stavu obyvatelstva

§	 v souběžném odběru mikročástic ze zdroje a současném imisním monitoringu vyhodnocení vlivů zdroje 
znečišťování ovzduší na dílčí lokality obcí a měst

§	 pří výstavbě nového závodu spolupráci na vyhodnocení lokality a vyhodnocení pozadí před výstavbou 
a vyhodnocení vlivů na imisní koncentrace po výstavbě

§	monitoring pro potřeby nových záměrů v rámci posuzování vlivů na životní prostředí

§	 speciální odběry pro potřeby chemického průmyslu, energetiky a výroby železa a oceli, včetně 
koksárenského průmyslu

PRO VYSOKÉ ŠKOLY A OSTATNÍ PARTNERY:

§	 spolupráce na různých projektech, které vyžadují monitoring imisních koncentrací znečišťujících látek

§	 spolupráce na vzdělávání a výchově v rámci ochrany ovzduší

§	 informativní monitoring pro potřeby bakalářských a diplomových prací 

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
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