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Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. 

Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 

Zkoušky: 

Pořadové 

číslo 
1
 

Přesný název  

zkušebního postupu / metody 

Identifikace  

zkušebního postupu / metody 2  
Předmět zkoušky 

1 Stanovení koncentrace 

pachových látek 

dynamickou olfaktometrií 

SOP 02  

(ČSN EN 13725)  

 

Emise, imise 

2 Stanovení koncentrace 

pachových látek 

dynamickou olfaktometrií 

SOP 06 

(ČSN EN 13725, PV 3900) 

 

Tuhé a kapalné materiály 

3*  Stanovení rychlosti 

proudění a objemového 

toku plynu v potrubí 

SOP 04  

(ČSN ISO 10780) 

Emise 

4*  Stanovení vlhkosti plynu 

psychrometricky 

kapacitním měřidlem 

SOP 05  

(ČSN EN 14790, 

ČSN ISO 4677-1:1996, 

ČSN ISO 4677-2:1996)  

Emise, imise 

1 v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového 

čísla označeny hvězdičkou 
2 u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, 

u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu 

(včetně všech změn) 
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Vzorkování: 

Pořadové 

číslo 

Přesný název  

postupu odběru vzorku 

Identifikace  

postupu odběru vzorku 1 
Předmět odběru 

1 Odběr vzorků pro 

stanovení koncentrace 

pachových látek 

SOP 01 

(ČSN EN 13725, ČSN ISO 10780, 

 4. Metodický pokyn OOO-MŽP) 

Emise 

2 Odběr vzorků pro 

stanovení koncentrace 

pachových látek 

SOP 03 

(A Detailed Assessment of The 

Science and Technology of Odour 

Measurement. St. Croix Sensory, 

1-800-879-9231, 2003) 

Imise 

1  u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používají pouze tyto konkrétní postupy, 

u nedatovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používá nejnovější vydání uvedeného 

postupu (včetně všech změn) 

 

Vysvětlivky: 

PV 3900: Koncernová norma Volkswagen AG; Konstrukční díly vnitřního prostoru vozidla 

Emise:  Odpaní plyn s obsahem znečisťujících látek, který je odváděn řízeným způsobem do atmosféry 

Imise:     Vnější, pracovní a vnitřní ovzduší 

SOP:     Standardní operační postup 

4. Metodický pokyn OOO-MŽP – Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP o odběru vzorků 

pachových látek na stacionárních plošných zdrojích znečišťování ovzduší 


