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Výsledky měření se týkají pouze vzorků vnitřního ovzduší na uvedeném místě

        a v uvedenou dobu měření.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
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Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

1. OBSAH  A  PROHLÁŠENÍ

Ing. Lucie Hellebrandová

vedoucí oddělení ovzduší



Stanovení O3
analyzátor APOA-370, Horiba

mez stanovitelnosti 10 µg/m
3

měříci rozsahy 0 … 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1,0 ppm

princip měření absorbce v ultrafialové oblasti

výrobní číslo SUJ6LFLB (LIMS č.: 1774)

datum posledního porovnání/kalibrace 11.06.2020

SOP SOP OV 438.04

Meteostanice (informativní měření mikroklimatických podmínek)
Detektor KESTREL 5000

měřící rozsah teploty  -20°C až 40°C

princip měření teploty odporové čidlo

výrobní číslo 20180631 (LIMS č. 1862)

datum posledního porovnání/kalibrace 28.01.2019

SOP SOP OV 478.01

Detektor KESTREL 5000

měřící rozsah tlaku 890 hPa až 1036 hPa

princip měření tlaku číslicový tlakoměr

SOP SOP OV 478.02

datum posledního porovnání/kalibrace 28.01.2019

výrobní číslo 20180631 (LIMS č. 1862)

Detektor KESTREL 5000

měřící rozsah vlhkosti 30% až 90%

princip měření vlhkosti kapacitní vlhkoměr

výrobní číslo 20180631 (LIMS č. 1862)

datum posledního porovnání/kalibrace 28.01.2019

SOP SOP OV 478.03
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2. METODY MĚŘENÍ
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3. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA A ORIENTAČNÍ SITUACE
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areál společnosti
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Areál společnosti 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Měřící místo č. 1
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Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
měřící místo č.1 - místnost č. 26

MM č.1 - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě - místnost č. 26 
typ vzorku: vnitřní ovzduší

umístění odb. místa: uprostřed místnosti č. 26 ve výšce 1,5m nad rovinou podlahy

provoz místnosti: místnost měla uzavřená okna a dveře. V místnosti nebyl během měření nikdo přítomen.

Do místnosti vstupoval pouze technik provádějící kontrolu analyzátoru, spojenou s odběry vzorků pro analýzu 

mikrobiální kontaminace. 

vybavení místnosti: vybavení místnosti odpovídá běžné kanceláři viz. fotografie níže

mikroklimatické parametry (teplota, rel. vlhkost, tlak): 25,5 ⁰C, 60 %, 100,3 kPa 



 6 / 11



 7 / 11

4. ZÁVĚR

Dne 26.8.2020 proběhlo v prostorách Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě měření koncentrace O3.
Monitoring probíhal v místnosti č.26. Jednalo se o prostor sloužící jako běžná kancelář.

V místnosti č. 26 byl po dobu měření instalován přístroj KillVir DS430. Přístroj je prototypem čističky vzduchu vyvinutý 
společností AEROTERM a.s.

Cílem monitoringu bylo ověření, zda při použití přístroje KillVir DS430 nevzniká O3.

Okamžitá koncentrace O3 v místnosti č.26 byla kontinuálně monitorována automatickým analyzátorem 
HORIBA APOA 370.

Vzorky vnitřního ovzduší byly do analyzátoru nasávány z prostoru tzv. dýchací zóny (1,5m nad úrovní podlahy).  
Nasávací otvor byl umístěn přibližně uprostřed místnosti. 

Před spuštěním přístroje KillVir DS430 byla místnost po dobu 1h intenzivně větrána a následně uzavřena.

Během měření do místnosti 5x vstoupil pouze technik, který prováděl odběry vzorků ovzduší pro následné stanovení úrovně 
mikrobiální kontaminace a při odchodu z místnosti provedl kontrolu správné funkčnosti analyzátoru O3.

Limitní hodinová koncentrace pro ozón je uvedena ve Vyhlášce č.6/2002 Sbírky a činí 100 µg/m3.

Průměrné hodinové koncentrace O3 naměřené během celé doby monitoringu v prostorách zkušebny se pohybovaly pod 
mezí stanovitelností analyzátoru, která je 10 µg/m3 , tj. hluboko pod povoleným limitem.

Průběh monitoringu je přehledně popsán níže.
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5. PŘÍLOHY






