
Nabízím odborné měření pro firmy 

Tato prevence, zjištění zvýšených hodnot a následné úpravy, se ukázaly pro firmy jako 

výhodné, protože zamezí zbytečným bolestem hlavy, zvýšené únavě. Je tak podpořeno zdraví, 

bystré vnímání, správnější reakce, lepší nálada, pozitivnost, vitalita. To vše se pak odráží při 

jednáních, efektivním řešení problémů, úkolů, i při výrobě a zejména pro tvůrčí činnosti, 

kreativnost... Čistější prostředí i mysl přináší jistější stabilní efekt a výsledky firmy. 

- Prevenci před syndromem nemocných budov 

- Sníží se nemocnost a absence pracovníků, bolesti hlavy a jiné potíže 

- Sníží se chybné jednání, únava, nepřesnost, negativní nálada, stresovanost 

- Zvýší se vitalita, zlepší se psychika a pozitivní konstruktivní jednání 

- Zvýší se efektivnost, správnost rozhodování, výroba a zisky 

- Zvýší se povědomí firmy, celkový zdravý růst 

- Zvýší se prevence před rakovinou a jinými vážnými potížemi 

- Zvýší se ozdravění firmy, zaměstnanců, využívaných prostor 

- Měření je vhodné při běžném provozu a zapnutých přístrojích v kancelářích 

- Zjistí se reálné hodnoty škodlivých zemských polí i umělého elektrosmogu 

- Zjistí se konkrétní typy a hodnoty a místa působení na pracovištích, ve výrobě… 

- Odhalí se tak velmi časté zdroje únavy, migrén, negativní psychiky, podrážděnosti 

- Vše bude zaznamenáno, hodnoty zapsány a výskyt záření zakreslen do Vašeho plánu 

- Podle nalezených zdrojů těchto záření budou navržena snadná opatření 

- Důkladné vysvětlení i v zájmu pochopení pracovníků a další prevence pro zdraví 

- Vysvětlení všech souvislostí s názorným předvedením, kam až sahají škodlivé vlivy polí 

- Lidé snadno pochopí, jaké zdroje a vlivy omezit i doma, vzroste jejich povědomí o celé 

problematice a jak se chránit před škodlivým zářením nejen v zaměstnání ale i doma, v místě, 

kde denně spí a kde může být jejich zdraví také významně narušováno 

- To vše povede k většímu elánu, přirozené energii a tvůrčímu nadšení pro práci i život 

- Logicky navazuje větší úspěch firmy, kvalitnější zázemí, služby a produkty 

- Aktivně se starat o zdraví a vytvářet zdravé bydlení i pracoviště podle rad Bau-biologie 

- Nespoléhat jenom na velmi tolerantní zákonné limity pro záření 

- Snaha, vejít se již z hlediska prevence zdraví a vzrůstu firmy a zisků do mnohem opatrnějších 

limitů a tím snižovat zdravotní neschopnost, únavu, negativní a neopatrné jednání 

- Postarat se pracovníkům o benefit jistoty a zdravějšího prostředí 

- Ověřovat a preventivně zjišťovat, zda je pracovní prostředí zdravé a bezpečné 

- Podporovat pozitivní jednání, psychologii ale i psychiku a zdravou psychosomatiku 

- Zamezit všem, především zbytečným vlivům škodlivého záření 

- Vzdalovat nebo chránit pracovníky od škodlivých zdrojů dle opatrnějších preventivních limitů 

- Eliminovat i na úřadech a školách bezdrátové sítě a technologie jako wifi a další 

- Postarat se o zdravější a přitom úsporné světelné zdroje, nejen barvu a frekvenci vyzařování 

světla, ale i přívodů a napájení a adaptérů pro lampičky ale i notebooky 

- Zkontrolovat uzemnění jednotlivých přístrojů ale i kovových přepážek a boxů v kancelářích 

- Ověřit vyzařování sádrokartonových i jiných zdí, a průběh fázových vodičů ve zdech 

- Využívat tak díky této prevenci plněji kapacitu a schopnosti pracovníků 



- Pro měření elektromagnetických polí vysokofrekvenčních se používá spektrálních 

analyzátorů, které zjistí konkrétní přítomné frekvence, pásma, a jejich hodnoty (špičkové i 

okamžité) a odpovídající příslušné certifikované antény a jejich připojení a následně další, 

sumarizující přístroj, kontrolující i celkové zatížení prostředí v okamžitém čase. 

- Pro měření nízkofrekvenčních elektromagnetických polí se používají magnetometry 

s frekvenční výhybkou, rozlišující jednotlivě trolejové, fázové, nebo vyšší frekvence a pole. 

Také Kubešův obvod, který reálněji snímá celou sumu hodnot, indukovaných celou plochou 

vodivého lidského těla jež sbírá všechno okolní záření jako veliká anténa. 

- Pro měření zemských polí, tzv. geopatogenních zón se používá prozatím alternativních metod 

a pomůcek – nejlépe virgule typu pružina, která je na rozdíl od známých L – drátů 

spolehlivější a přesnější, neboť L – dráty samy reagují i na nepodstatné rozdíly intenzity 

zemského pole a otáčí se i tam, kde není zemské pole rozkmitáno a netvoří škodlivou zónu. 

- Měření se provádí podle aktuální metodiky a vyhlášky pro měření neionizovaného záření. 

- Měření provádí odborník s mnohaletou praxí a zkušenostmi, který evidentně celé široké 

problematice velmi rozumí a je schopen vše důkladně vysvětlit, poradit a vyhodnotit, aby 

tomu porozuměl každý laik a ne prvořadý obchodník s harmonizačními výrobky. 

- Tolerance a odchylky měření jsou dány certifikátem měřidel a antén a jejich kalibrací, u 

měření virgulí je spolehlivost potvrzena absolvováním školení proutkařů fy Čepes. 

- Vypínání, vzdálení a zeslabení výkonu wi-fi routerů, náhrada kabelovým připojením 

- Vzdálení lampiček, náhrada trubicových světelných zdrojů za jiné 

- Vzdálení tiskárny, kopírky, skeneru, aktivních reprobedýnek a jiných neuzemněných zařízení 

- Vzdálení sezení od zdi, z níž vyzařuje vedení fází 

- Přemístění místa, sezení, pracoviště z vlivu geopatogenních zón (jejich eliminace) 

- Uzemnění kovových konstrukcí, přepážek mezi stoly, boxů 

- V případě silného záření z okolních blízkých venkovních vysílačů návrh na odstínění oken 

 

Jistota a prevence čistého prostředí pro práci a jednání se stává zajímavým bonusem pro 

pracovníky a je to ukázka zájmu nadřízeného o jejich zdraví a celkové prosperování a 

stabilitu firmy. Přitom firma si celé měření (vystavený doklad na místě) dá do svých nákladů.  

Objednateli také náleží sleva pro měření jeho vlastního bydlení, vše lze zrealizovat v jeden 

den. Pro bližší informace mne prozvoňte a celé měření můžeme pohotově zrealizovat. 
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