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Anotace 

Práce se zabývá problematikou měření faktorů ovlivňujících vnitřní ovzduší. 

Teoretická část je věnována problematice jednotlivých faktorů ovlivňujících kvalitu vnitřního 

prostředí, jejich dopadům na lidské zdraví. Praktická část řeší vlastní měření, které se 

provádělo ve 3 lokalitách města Ostravy, ve 3 různě starých objektech (rodinný dům, 

kancelář, byt), které se také lišily stářím vybavení. Měření probíhalo v topné a v netopné 

sezóně. Výsledky jsou publikovány ve formě tabulek a grafů.  

 

Klíčová slova: ovzduší, faktory vnitřního prostředí budov, formaldehyd, PM10, relativní 

vlhkost, teplota 

 

 

Annotation 

The study is aimed at measurement of the factors which influence the indoor 

atmosphere. Its theoretical section is devoted to individual factors that bear on the quality of 

the indoor environment and to their impact on human health. The practical section deals with 

the actual measurement which was performed in three locations of the city of Ostrava. These 

were three different aged structures (a family house, an office and a flat) with different age of 

furnishings. The measurement was carried out during and outside the heating season. Its 

results are shown in the form of tables and graphs. 

 
Key words: atmosphere, factors of inner atmosphere of the buildings, formaldehyde 
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1 Úvod 

Člověk si v moderních budovách vytváří umělé prostředí, ve kterém dnešní lidská 

populace tráví většinu svého času, ať už pracovního, tak volného. Často osm až dvanáct 

hodin denně pracujeme uvnitř budovy, potom se přesuneme klimatizovaným vozem 

(vlastním nebo vozem hromadné dopravy) do budovy, ve které více (bowling, squash, 

tenis) či méně (kino, divadlo, restaurace) aktivně odpočíváme. Odtud se přesuneme domů. 

S výjimkou přesunů z místa na místo a „zdravotních“ procházek trávíme uvnitř budov 

v podstatě většinu svého času. 

Kvalita venkovního ovzduší je pod stálým dozorem orgánů ochrany životního 

prostředí. Kvalitu ovzduší ve vnitřních prostorách pracovišť sledují a kontrolují orgány 

ochrany veřejného zdraví. Ovzduší ve vnitřních prostorách soukromých domů a bytů není 

téměř ovlivněno – snad jen osvětou a vzděláváním lidí, nevztahuje se na ně žádná 

hygienická legislativa.  

Proč hovoříme o intervenci ve vnitřním prostředí? Protože je velmi důležitá zvláště 

pro ty, kteří tráví v uzavřeném prostředí bytů nejvíce času, malé děti, senioři a nemocní 

všech věkových skupin. Člověk znečišťuje vnitřní prostředí svou existencí, je zdrojem 

oxidu uhličitého (v klidném stavu vyloučí člověk asi 20 litrů za hodinu), nezanedbatelného 

množství vodní páry (pocením člověk vyloučí 30 až 300 g vody za hodinu) a také prachu 

(olupující se mikročástice jeho pokožky, zlomky vlasů a oděv). Lidé také používají různé 

látky, které kvalitu vnitřního ovzduší zhoršují. Jsou to kosmetické, úklidové a dezinfekční 

prostředky, jejichž rezidua se dostávají do ovzduší. Zdrojem specifických nečistot jsou 

zařizovací předměty a nábytek – nátěry, laky, lepidla, pojidla, ale také různé hobby, 

aktivity – malování, lepení modelů apod. Naprostou pohromou pro vnitřní ovzduší je 

kouření cigaret. Cigaretový kouř je zdrojem několik tisíc chemických pevných i plynných 

látek, z nichž 50 je prokázaných lidských karcinogenů. Dnes je známo, že koncentrace 

mnoha škodlivin ve vnitřním prostředí jsou ve srovnání 2 až 5 krát a v některých případech 

až 100 krát vyšší než dříve. 

Hlavním cílem diplomové práce je problematika měření faktorů ovlivňujících 

vnitřní ovzduší: PM10, formaldehyd a mikroklima (teplota, relativní vlhkost). Informace o 

problematice měření faktorů ovlivňujících vnitřní ovzduší poskytnou měření prováděna 

v různých lokalitách města Ostravy, v různých objektech, v topné a v netopné sezóně. 

Dalším cílem práce je řešení této problematiky v zahraničí  [1, 2]. 

 3



2 Ovzduší a atmosféra 

Ovzduší patří mezi základní složky životního prostředí. Ovzduším obecně 

rozumíme vzdušný obal zeměkoule neboli zemskou atmosféru. Přitom obvykle rozlišujeme 

venkovní ovzduší, tj. ovzduší mimo uzavřené nebo jinak obestavěné prostory a vnitřní 

ovzduší pracovních, obytných a jiných prostorů. Atmosféra umožňuje život na Zemi tím, 

že chrání povrch Země před škodlivými složkami slunečního záření, před kosmickým 

zářením (jehož zdroj dosud neznáme) a před dopadem pevných částic a těles z kosmu. 

Škodlivé záření je v atmosféře pohlcováno nebo rozptylováno. Pevné částice a meteority, 

které proniknou do zemské atmosféry z kosmu, se třením v atmosféře zahřejí tak silně, že 

shoří. Atmosféra také mírní extrémy teploty zemského povrchu tím, že omezuje pronikání 

slunečního záření k zemskému povrchu ve dne a omezuje ochlazování zemského povrchu 

vyzařováním v noci. Celková hmotnost atmosféry je M ≈ 5,3·1018 kg [6, 8]. 

2.1 Složení ovzduší 

Složení vzduchu, tj. obsah jednotlivých plynných složek v přirozené atmosféře, 

není vzhledem k neustálým změnám v ovzduší stálé. Poměrně přesně je možno stanovit jen 

obsahy hlavních složek vzduchu (dusíku, kyslíku a vzácných plynů). Všechny ostatní 

složky se ve větší, či menší míře zúčastňují různých chemických reakcí a jsou součástí 

elementárních koloběhů, takže jejich obsah kolísá v závislosti na místu a ročním i denním 

období. Průměrné chemické složení vzduchu uvádí tabulka 1. 

Tabulka 1 Průměrné chemické složení vzduchu [7] 

Suchý vzduch Vlhký vzduch 
Složení vzduchu 

% obj. % hmot. % obj. % hmot. 

Dusík N2 78,08 75,47 75,65 74,08 

Kyslík O2 20,95 23,20 20,29 22,64 

Argon Ar 0,93 1,28 0,90 1,26 

Vodní pára H2O   3,12 1,97 

Hlavní složky celkem 99,96 99,95 99,96 99,95 

V ovzduší je vždy obsaženo určité množství vody v některé ze tří fází: plynné jako 

vodní páry, kapalné v podobě vodních kapiček různé velikosti (oblačnost, mlha, srážky) 

nebo pevné jako ledové krystalky, sněhové hvězdice, kroupy apod. Voda se dostává do 
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ovzduší vypařováním z vodních ploch, z povrchu země i z rostlinného pokryvu a její obsah 

v ovzduší kolísá. V závislosti na teplotě vzduchu a přítomnosti vypařujících ploch může 

obsah vody v ovzduší dosáhnout až 4 %. Největší množství vodních par je v blízkosti 

zemského povrchu, s rostoucí výškou se její obsah ve vzduchu rychle snižuje. 

Z tabulky 2 je vidět, že na obsah vedlejších plynných složek zbývá přibližně 

0,04 ÷ 0,05 %. Průměrné složení vedlejších plynných složek v suché venkovní atmosféře je 

v tabulce 2 [6, 7]. 

Tabulka 2 Průměrné složení vedlejších plynných složek v suché venkovní atmosféře [7] 

Vedlejší plynná složka ppm obj. Vedlejší plynná složka ppm obj. 

Oxid uhličitý CO2 370 Oxid uhelnatý CO 0,1 

Neon Ne 18,2 Xenon Xe 0,09 

Helium He 5,2 Ozón O3 0,05 

Metan CH4 2,0 Oxid siřičitý SO2 0,03 

Krypton Kr 1,1 Oxid dusičitý NO2 0,01 

Vodík H2 0,5 Amoniak NH3 0,001 

Oxid dusný N2O 0,5    
 
Pozn.: 1 ppm = 1 part per million = 10-6 celku = 10-4 % = 1 cm3/1 m3 (objemově)= 1 mg/1 kg (hmotnostně) 
 
 

2.2 Dělení atmosféry 

Zemskou atmosféru lze rozdělit dle několika kriterií, nejdůležitější je členění dle 

teploty a hustoty vzduchu v závislosti na nadmořské výšce.  

Troposféra – část atmosféry nejblíže k povrchu Země, dosahuje výšky mezi 8 

a 17 km v závislosti na zeměpisné šířce a ročním období. Troposféra obsahuje 85 % 

vzduchové hmoty celé zemské atmosféry. Teplota zde klesá o 6,5 °C na 1 km výšky.  

Stratosféra – sahá průměrně do výšek kolem 50 km, v této výšce dosahuje teploty 

přibližně 0 °C. Růst teploty je způsoben zvýšeným pohlcováním slunečního záření 

ozonem. Proto se také část této vrstvy ve výšce 20 - 50 km označuje jako ozonosféra. 

Mezosféra – se vykytuje ve výšce zhruba 50 - 80 km nad Zemí a vyznačuje se 

ostrým poklesem teploty s rostoucí nadmořskou výškou. Následuje menopauza, kde 

teplotní extrém je ve výšce 85 km nad Zemí.  
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Termosféra – navazuje plynule na menopauzu, sahá až do výšek přibližně 800 km. 

Termosféra je charakteristická tím, že s nárůstem výšky přibývá teplota. Od 300 km výše 

se teplota atmosféry blíží 1 000 °C. 

Exosféra – je poslední vrstvou atmosféry. Jde o oblast atmosféry ve výškách od 

800 km do asi 35 000 km. Tato vrstva plynule přechází do meziplanetárního prostoru. 

Jiným hlediskem pro členění atmosféry je její dělení podle chemického složení na 

tzv. homosféru a heteroséru. Homosféra je vrstva do výšky cca 100 km s konstantním 

složením ovzduší. Heterosféra je horní vrstva atmosféry, v níž nabývají převahu ionty 

molekulárního kyslíku, oxidů dusíku a atomárního kyslíku [3, 4, 5]. 

2.3 Znečištění ovzduší 

Jako látky znečišťující ovzduší označujeme látky vnesené do vnějšího ovzduší nebo 

v něm druhotně vznikající, které buď přímo nebo po fyzikální či chemické přeměně 

v atmosféře nebo ve spolupůsobení s jinými látkami mají škodlivý vliv na prostředí. Tento 

škodlivý vliv se může projevovat: 

 škodami na zdraví lidí nebo zvířat 

 poškozováním prostředí anebo některé jeho složky 

 změnami přirozeného složení ovzduší 

 obtěžováním okolí zhoršením pohody prostředí 

 škodami na hmotném majetku 

2.3.1 Členění znečišťujících látek 

Při hodnocení znečišťování ovzduší je důležitým kritériem druh znečišťující látky. 

Znečišťující látky dělíme zpravidla podle skupenství na tuhé a kapalné znečišťující látky, 

které se dále dělí na prachy a aerosoly a plynné znečišťující látky. Také se dají klasifikovat 

dle chemického složení (uvedené v tabulce 3) a podle účinku, nebo míry škodlivosti 

z hlediska příjemců. Průměrná doba setrvání některých látek v ovzduší je uvedena 

v tabulce 4 [6]. 
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Tabulka 3

Tabulka 4

 Rozdělení látek znečišťující ovzduší podle chemického složení [6] 

Sloučeniny Znečišťující látky 

anorganické 
Oxid siřičitý, oxid sírový, sulfan, 
sirouhlík Sloučeniny síry 

organické Merkaptany, dimetylsulfid 
anorganické Oxid uhelnatý, oxid uhličitý 

Methan, uhlovodíky alifatické (benzin) 
Uhlovodíky aromatické (benzen, toluen,  
PAU), alkoholy, fenoly organické 
kyseliny 

Sloučeniny uhlíku 
organické 

A další organické sloučeniny 

anorganické 
Fluor, fluorovodík, chlor, chlorovodík, 
brom 
Chlorované uhlovodíky 
(DDT,PCB,PCDD, 

Sloučeniny halogenové 
organické 

PCDF,freony) 
anorganické Oxid dusnatý, oxid dusičitý, kysleina 

 Dusičná, amoniak, kyanovodík, kyanidy 
organické Aminy, dusitany, peroxydusičnany 

Sloučeniny dusíku 

 peroxyacetylnitáty 
Ostatní znečišťující látky Sloučeniny a páry kovů (As, Hg, Pb atd.) 

 

 

 Průměrná doba setrvání některých látek v ovzduší [7] 

Prvek nebo sloučenina 
Průměrná 

doba setrvání
Prvek nebo sloučenina 

Průměrná 
Doba setrvání

Dusík 2.107 roků Voda 10 dnů 

Kyslík 104 roků Síranový ion 10 dnů 

Oxid uhličitý 10 roků Oxid dusnatý 9 dnů 

Vodík 4-7 roků Amoniak 6 dnů 

Methan 5 roků Amonný ion 6 dnů 

Oxid dusný 4 roky Dusičnanový ion 5 dnů 

Ozón 0,3 roků Oxid siřičitý 4 dnů 

Oxid uhelnatý 0,3 roků Sirovodík 4 dnů 

Oxid dusičitý 11 dnů   



3 Vnitřní prostředí budov 

V poslední době se stále častěji objevuje termín vnitřní prostředí budov. Označuje 

kvalitu prostředí, především vzduchu v uzavřených prostorách, v místnostech, v obytných 

a veřejných budovách. Přibližně jedna třetina škodlivin přichází ze zevního prostředí do 

bytu či na uzavřené pracoviště, se dostává větráním, ventilací či průnikem stavebními 

škvírami. Dvě třetiny škodlivin, které působí na lidský organismus, pocházejí z vlastního 

interiéru: jednak ze stavebních materiálů a nábytku, jednak jako výsledek činností, jako je 

vaření, topení, kouření apod. Tyto látky poškozují dýchací cesty především při 

dlouhodobém působení, a to i v relativně velmi nízkých dávkách [9]. 

Vzhledem k době, kterou člověk stráví v interiérech budov, má vnitřní prostředí 

v budovách významný vliv na lidské zdraví. S kvalitou prostředí v budovách je spojován 

výskyt alergií a jiných obtíží dýchacích cest. Je známo, že pokud se v budovách 

nevyskytuje vlhkost a je dostatečně větráno, tzn. je zajištěn přívod dostatečného množství 

čerstvého vzduchu, je riziko vzniku problémů spojených s kvalitou prostředí nízké. 

Nejvýznamnější nemoci, které se vztahují k vnitřnímu prostředí, jsou alergie. Předpokládá 

se závislost mezi přecitlivělostí a vlhkostí v budovách, stejně jako s výskytem tabákového 

kouře a chlupatých zvířat v interiéru.  

Vnitřní prostředí v budovách vytváří mnoho složek. Mezi zásadní patří tepelně 

vlhkostní, odérová, aerosolová, mikrobiální a akustická složka. Zásadní vliv na člověka 

mají tepelně vlhkostní parametry obytné místnosti. Z hlediska dopadu na lidské zdraví se 

zdá, že nejdůležitějším faktorem je kvalita vzduchu. Většinu těchto složek prostředí 

ovlivňujeme větráním [10].  

3.1 Životní prostředí domácností 

Životní prostředí domácností je zcela specifické mikroklima, ve kterém žijí členové 

rodin. S rozvojem industriální společnosti se začal vytvářet nový životní styl. Stále více se 

v bydlení uplatňují kovy, plasty a elektrospotřebiče. Častěji k vybavení interiérů 

používáme syntetické materiály, ze kterých se samovolně uvolňují pachy ředidel a jiné 

nežádoucí látky. Znečištěný vzduch v nevětraných místnostech je 4 – 6 krát znečištěnější 

než vzduch ve volné přírodě a 8 – 10 krát toxičtější. 

Bylo odborně prokázáno, že vzduch v uzavřených místnostech ovlivňuje zdraví lidí 

a může zapříčinit vznik "syndromu nezdravých budov" - SBS - Sick Building Syndrome. 
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Zdravotní potíže se mohou objevit za krátkou dobu, ale také za mnoho let. Bezprostřední 

příznaky se projevují drážděním očí, nosu a krku, bolestmi hlavy, teplotami, závratěmi, 

úzkostí, alergickými reakcemi, kýcháním a únavou. Dlouhodobé účinky mohou být 

příčinou astmatu, hypersenzitivity, alergií, chronických chřipek, srdečních chorob [11]. 

3.1.1 Látky ovlivňující zdraví 

Všechny látky, které nám působí zdravotní potíže mají jeden společný faktor: při 

vdechnutí spotřebovávají neúměrné množství kyslíku. Nejvíce problémů způsobují 

bakterie, viry a plísně. Těmto patogenům se daří pouze tam, kde je hladina kyslíku nízká a 

výměna vzduchu je nedostatečná. Nepříznivě působí dále přítomnost zvířecích alergenů a 

tabákový kouř, který je v dnešní době řazen mezi látky toxické. Existuje přímá úměrnost 

mezi kouřením rodičů a stupněm postižení dýchacích cest jejich dětí. Člověk sám 

produkuje teplo, vodní páru i další látky, zejména CO2, odérové látky a pevný aerosol, 

následkem neustálého obnovování pokožky. Škodlivinou v bytech je však nejenom 

vydechovaný vzduch, ale také formaldehyd z nábytku, radon a radioaktivita ze zdiva a 

vlhkost v koupelně či jinde při sušení prádla. Jako měřítko kvality vzduchu se nejčastěji 

používá koncentrace CO2, v obytném prostředí, kde vlivem lidské činnosti (vaření, 

koupání) vzniká vlhkost, výstižnějším parametrem je relativní vlhkost vzduchu [11].  

3.1.2 Plísně v interiérech 

Interiéry respektive části interiérů, které jsou špatně větrané, jsou častěji příčinou 

kontaminace prostředí plísněmi. Plísně rostou v místech s vyšší vlhkostí (kolem 70 %), 

samozřejmě přednostně na vlhkém podkladu. Pak jim většinou nevadí ani suchý vzduch. 

Velmi častým místem nálezu plísní jsou obložené zdi, stropy opatřené podhledy, pod 

tapetami a přilepenými koberci. Obsah vodní páry v interiéru je určován jednak stavem 

vodních par v exteriéru, jednak jejich zdroje uvnitř budovy. Zdrojem vodní páry v interiéru 

je zejména člověk a jeho aktivity (sprchování, vaření, sušení prádla), také květiny a člověk 

sám. 

Bydlení v malých a zdravotně závadných bytech – vlhkých, s výskytem plísní na 

stěnách, se špatnou možností větrání se také podílí na alergizaci organismu. Nové stavby 

jsou dnes projektovány tak, aby docházelo k co možná nejmenším energetickým ztrátám. 

Používá se stále dokonalejších materiálů pro utěsnění unikajícího tepla, a tím i snížení 
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nákladů na energie. To bohužel vede k zamezení možnosti přirozené výměny vzduchu v 

objektech. 

Na základě epidemiologických studií prováděných v 80. a 90. letech minulého 

století v zemích Evropské Unie (např. v Holandsku) i v USA se odhaduje, že denní pobyt 

ve venkovním prostředí se dnes pohybuje pravděpodobně od 2 - 3 hodin, zbylou část dne 

lidé tráví v bytě, v práci nebo v dopravních prostředcích. Podle výsledků dotazníkové 

studie prováděné v rámci České republiky, tráví dnes většina našich dětí 14 - 15 hodin v 

bytě a přibližně 6 - 7 hodin ve škole [11].  

3.2 Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostředí 

Osobní hodnocení kvality vnitřního prostředí se velmi liší, stejně tak je rozdílná 

citlivost k některým chemickým látkám. I vzhledem k těmto skutečnostem nejsou dosud na 

světě stanoveny jednotné limity pro hodnocení a stanovení míry rizika nebo podílu 

vnitřního prostředí na existujících onemocněních. Proto je důležitý individuální přístup 

k hodnocení vnitřního prostředí a objektivizaci zdravotních potíží.  

Kvalita vzduchu uvnitř budov je závislá zejména na následujících faktorech:  

 kvalitě venkovního ovzduší 

 objemu vzduchu připadajícího na osobu v místnosti 

 výměně vzduchu 

 množství vzdušných škodlivin, jejichž zdroji jsou:  

 obyvatelé a jejich metabolismus 

 aktivity obyvatel 

 stavební materiály 

 úklid, čištění a údržba bytu  

 

Faktory rozdělujeme do tří základních kategorií: fyzikální, chemické a biologické 

[12]. 

3.2.1 Fyzikální  

Tepelně vlhkostní podmínky jsou určeny teplotou, relativní vlhkostí a rychlostí 

proudění vzduchu. Jsou navzájem závislé; změna jedné z nich má za následek i změnu 
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dalších dvou. Tyto fyzikální veličiny vymezují subjektivní pocit pohody či nepohody, 

v extrémních případech je lze posuzovat jako škodliviny s negativním vlivem na zdraví 

člověka. 

Vlhkost 

Patří k nejdůležitějším složkám pro zajištění vnitřního prostředí z hlediska zdraví a 

spokojenosti lidí. Díky současným kvalitním regulacím pružných otopných soustav a 

zateplování obvodových stěn budov bývá často problematické dosáhnout vyhovující 

vlhkosti. Relativní vlhkost se uvádí v procentech. Dokonalé suchý vzduch má relativní 

vlhkost 0 %. Dokonale nasycený vzduch vodní párou má relativní vlhkost 100 %. 

Vypařování vody z pokožky našeho těla je důležitým činitelem pro regulaci teploty těla. 

Čím větší je relativní vlhkost vzduchu kolem nás, tím pomaleji se voda z povrchu našeho 

těla vypařuje a naopak. Člověk je dlouhodobě adaptován na relativní vlhkosti v rozmezí 

40 - 50 %. Optimální hodnoty ve vnitřním prostředí bytů by měli být 30 - 50 %. Nižší 

vlhkost pod 20 % může působit na lidský organismus dosti negativně (dochází k vysychání 

sliznic a ztrátě jejich obranyschopnosti). Bohužel relativní vlhkosti pod 20 % jsou běžným 

úkazem všech vytápěných vnitřních prostor, kde není možné vzduch uměle zvlhčovat. 

Nadbytečná vlhkost v prostředí vznikající pro čtyřčlennou rodinu je o cca 10 l denně viz. 

tabulka 5, která není v prostředí odvedena, má za následek růst plísní a mikroorganismů. 

Na zvýšení vlhkosti v bytech se mohou podílet i tepelně technické závady stavby a 

porušení stavební konstrukce [13, 15]. 

 

 Příklady hlavních zdrojů vlhkosti v bytech [13] Tabulka 5

Zdroj vlhkosti Produkce vodní páry g/hod 

Metabolizmus člověka 50-250 g/hod na osobu 

Koupelny 700-2 600 g/hod 

Sušení prádla 200-500 g/hod na 5 kg prádla 

Kuchyně 600-1 500 g/hod 

Žehlení  200 g/hod 
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Teplota 

Tepelná pohoda je tradičním faktorem hodnocení stavu vnitřního prostředí k pobytu 

a činností člověka v budovách. Tepelnou pohodu lze charakterizovat jako stav, kdy 

prostředí odnímá člověku jeho tepelnou produkci bez výrazného pocení a člověk je 

spokojen s tepelným i vlhkostním stavem prostředí. Je známo, že tepelné podmínky mají 

mnohem větší vliv na subjektivní pocit pohody člověka, míru odpočinku i skutečnou 

produktivitu práce než nežádoucí škodliviny či obtěžující hluk. Každý by měl mít, 

především ve svém domově, zajištěnu tepelnou pohodu.  

Existují zahraniční studie, které dokazují, že např. při lehké práci dochází ke 

stoprocentnímu výkonu člověka při teplotě 22 °C, při teplotě 27 °C klesá schopnost 

podávat plný výkon o 25 % a při 30 °C se dosahuje pouze 50 % z optima. V zimním 

období by se teploty vzduchu v obytných místnostech měly pohybovat v rozmezí cca 20 -

24 °C, což jsou teploty optimální. V noci mohou být tyto teploty sníženy až o 3 °C. 

Důležitý je rozdíl mezi teplotou vzduch a teplotou stěn. Optimální rozdíl je 2 °C, větší 

rozdíl než 4 °C je již pociťován jako nepříjemný. V letním období musíme počítat 

s vnitřními teplotami podstatně vyššími až do 28 °C. V létě a v přechodných obdobích 

roku je třeba zabránit zvyšování vnitřní teploty vlivem sluneční radiace. Ochrana před 

slunečním sáláním se provádí především vhodnou orientací a velikostí osvětlovacích 

otvorů, jejich stíněním, případně užitím netermálních fólií nebo skel [14].  

Proudění vzduchu 

Rychlost proudění vzduchu se může stát velmi obtěžujícím faktorem prostředí. 

Může mít díky ochlazovacím účinkům proudícího vzduchu za následek buď lokální nebo 

i celkové prochladnutí člověka a ovlivňuje tak i vnímání teploty. Zdrojem nadměrného 

proudění vzduchu mohou být netěsnosti oken, dveří, konstrukce budovy. Doporučené 

hodnoty jsou v rozmezí 0,1 - 0,25 m.s-1. Je-li rychlost proudění nižší než 0,05 m.s-1, působí 

tento stav na člověka, zejména při vyšších teplotách vzduchu, jako těžký nedýchatelný 

vzduch, je-li vyšší než 0,25 m.s-1, může způsobit u citlivějších jedinců silný pocit 

nepohody, pocit průvanu. Rychle proudící vzduch může kromě pocitu nepohody způsobit 

i zdravotní potíže, především v létě, kdy se člověk intenzivně potí. Opatření je jednoduché 

– utěsnění spár tak, aby nebylo omezeno základní větrání infiltrací [13, 15].  
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3.2.2 Chemické  

Oxid siřičitý – SO2 

Je bezbarvý plyn, těžší než vzduch, detekovatelný pro svůj typický zápach již 

v malých koncentracích (0,5 - 1 ppm). Zdrojem oxidu siřičitého jsou domácí topeniště – 

kamna na uhlí, kerosen a naftu, i když převažující komponentou jeho zvýšených 

koncentrací v bytech je venkovní ovzduší v typických oblastech tepelných elektráren 

(Severní Čechy). Sloučeniny síry jako sirouhlík a síra samotná se mohou v bytech 

vyskytovat také ze špatně provedené odpadové instalace. K hlavním zdravotním účinkům 

oxidů siřičitého patří dráždění horních cest dýchacích projevující se kašlem, zvýšená 

nemocnost respiračními nemocemi horních cest dýchacích a oslabení imunity lidského 

organismu [16, 12]. 

Oxidy dusíku – NOx 

Z osmi oxidů dusíku, které mohou být přítomny ve vnitřním prostředí, se jenom 

dva mohou nacházet v koncentracích způsobujících prokazatelný vliv na zdraví - oxid 

dusičitý (NO2) a oxid dusný (NO). 

Zdrojem z hlediska kontaminace vnitřního prostředí je používání plynu jako 

energetického zdroje pro vaření a vytápění nebo ohřev teplé vody. V ČR používá plynu k 

vaření či pečení asi 80 % domácností, elektřinu kolem 18 % a zbylá 2 % připravují pokrmy 

na jiných zdrojích, včetně spalování pevných paliv. Epidemiologické studie předpokládají, 

že obyvatelé domácností, kteří používají při vaření plynových zdrojů, jsou v mírném riziku 

pro vyšší výskyt respiračních onemocnění. Oxid dusičitý působí především jako iritant 

dolních cest dýchacích a plic. Jeho vysoké koncentrace mohou vést ke smrti v důsledku 

edému plic. Oxid dusný snižuje množství hemoglobinu v krvi. Zhoršené okysličování tkání 

je často výsledkem působení, jak oxidu dusného, tak oxidu uhelnatého, protože většina 

zařízení ve vnitřním prostředí produkuje zároveň oba plyny [12]. 

Oxid uhelnatý – CO 

Oxid uhelnatý způsobuje ve vysokých koncentracích příznaky akutní otravy a stále 

je příčinou předčasných úmrtí při používání technicky nevhodných topidel na pevná paliva. 

Je to bezbarvý plyn bez chuti a zápachu a proto i životu nebezpečné zvyšování jeho 

koncentrací, je smyslům člověka nepostřehnutelné. Hlavním zdrojem tohoto plynu ve 

vnitřním prostředí je nedostatečné spalování za spotřebovávání kyslíku - kamna na pevná 
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paliva, plynové spotřebiče bez odtahu, krby, nevětrané kuchyně s plynovým sporákem, ale 

také garáže vybudované v těsné blízkosti obytných prostor. Zemní plyn používaný ve 

většině domácností u nás k vaření, vytápění nebo ohřevu teplé vody obsahuje 5 % oxidu 

uhelnatého. Významným zdrojem CO je také kouření. Nepříznivé zdravotní účinky oxidu 

uhelnatého jsou vyvolány jeho schopností vázat se s hemoglobinem a snižovat tak 

okysličování krve. Množství absorbovaného plynu závisí zejména na ventilačních plicních 

objemech, tělesné aktivitě a množství hemoglobinu v krvi [12]. 

Oxid uhličitý – CO2 

Oxid uhličitý je nejběžnějším kontaminantem ovzduší, jehož koncentrace jsou vždy 

vyšší v interiérech než venku. Zdrojem tohoto plynu je především člověk, jeho 

metabolismus, dýchací a termoregulační pochody. Počet osob přítomných v místnosti, 

velikost prostoru a nedostatečné větrání jsou hlavní příčinou zvyšování koncentrace oxidu 

uhličitého nad normální hodnoty. Koncentrace CO2 ve vzduchu je vhodným indikátorem 

vydýchanosti vzduchu ve vnitřních prostorách a velmi dobře koresponduje s počtem lidí 

pobývajících v těchto uzavřených prostorách. Procesem dýchání dochází ke změně 

vdechnutého kyslíku na oxid uhličitý, vydechnutý vzduch dospělého člověka obsahuje 

průměrně okolo 35 000 až 50 000 ppm CO2 (cca 100x vyšší koncentrace než ve 

venkovním vzduchu). 

Přestože je oxid uhličitý neviditelný a bez zápachu, je jeho zvýšená úroveň zřejmá, 

protože dochází k únavě a k poklesu schopnosti koncentrace. Zejména v prostorách 

s větším množstvím lidí, jako jsou školy, divadla, kanceláře, je negativní dopad zvýšené 

koncentrace CO2 ve vzduchu velmi patrný. Koncentrace do 5 000 ppm nepředstavují 

vážné nebezpečí pro lidské zdraví. Ovšem podle výzkumů dochází při zvýšené koncentraci 

CO2 k ospalosti, letargii, únavě a k poklesu schopnosti koncentrace. Doporučené 

koncentrace CO2 v obytných místnostech jsou uvedené v tabulce 6 [12, 17]. 

Tabulka 6 Požadavky na koncentraci CO2 v obytných místnostech [18] 

Stát Max. koncentrace CO2 

Finsko 
Venkovní koncentrace + 1 500 ppm, kontrolované větrání  
800 ppm 

Německo 1 000 ppm 

Velká Británie HSE <5 000 ppm, CIBSE<1 000 ppm 

Norsko 1 000 ppm 

Estonsko 1 000 – 1 500 ppm 

ČR 800 – 1 000 ppm 
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Ozón – O3 

Ozón byl objeven roku 1840 Fredericem Schonbeinem, který si povšiml při 

experimentech s elektrolýzou elektrického jiskření, při kterém vznikal specifický zápach. 

Pojmenoval jej podle řeckého "ozein" - čichat. Při elektrickém výboji vznikají ze tří 

molekul O2 dvě molekuly O3. Ozón je nestálý plyn, který se samovolně rozpadá zpět na 

kyslík bez zbytkových škodlivých látek. Než dojde k rozpadu působí jako silný oxidant na 

bakterie, viry, plísně a pachy, s nimiž se setká. Jeho oxidační vlastnosti jsou asi 3 500 krát 

silnější než u klasické formy kyslíku. Dokonce již v malých a neškodných úrovních dokáže 

ozón likvidovat nežádoucí látky. Například CO, jako jeden z nejjedovatějších plynů, se 

váže na krev 600 krát rychleji než kyslík. Ozón předáním jedné molekuly kyslíku mění CO 

na CO2, který dále zpracovávají rostliny při fotosyntéze.  

Ozón je přírodní plyn skládající se z atomů kyslíku. V neposlední řadě je ozón 

využíván jako plyn s výjimečně silnými oxidačními a desinfekčními vlastnostmi. Pro své 

specifické vlastnosti se ozón využívá k úpravě vody, neutralizaci pachů, bakterií, různých 

forem virů a plísní. Je schopen ničit i takové viry jako je HIV. Ozón je druhý nejsilnější 

sterilizant, který má lidstvo k dispozici. Ničí 99,9 % všech známých bakterií, proto je 

ideální jako chemicky čistý desinfekční prostředek [12]. 

Formaldehyd H2CO 

Formaldehyd, jehož přítomnost je postřehnutelná čichem pro jeho štiplavý zápach, 

je často považován za nejnebezpečnější škodlivinu v interiérech bytů. Jeho vliv na zdraví 

nelze podceňovat, je však třeba mít na paměti, že existují další chemické látky, které 

mohou být rizikovější, i když jejich zvýšené koncentrace nejsou provázeny zápachem. 

Právě pro obtěžující zápach, který se objevuje již v nízkých koncentracích, je formaldehyd 

zdrojem častých stížností a obav.  

Hlavním zdrojem formaldehydu ve vnitřním prostředí bytů mohou být již samotné 

stavební materiály použité v konstrukci budovy, zařizovací předměty jako nábytek, 

podlahoviny, koberce, tapety, dále kosmetické, čistící a desinfekční prostředky používané 

v domácnostech, ale i v některých nekvalitních plyšových hračkách. Zdrojem 

formaldehydu je také hoření plynu a kouření. Venkovní znečištění, zejména z dopravy 

nemá na výslednou koncentraci ve vnitřním prostředí významný vliv.  

Výsledná koncentrace formaldehydu v interiéru závisí značně na dalších 

podmínkách vnitřního prostředí, zejména na teplotě a vlhkosti. Koncentrace formaldehydu 
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v bytech jsou vysoké zejména tam, kde bylo použito ke konstrukci domu dřevotřískových 

desek nebo močovino-formaldehydové izolace, v těchto domech se může i po dvaceti 

letech pohybovat koncentrace formaldehydu v rozmezí 300 µg/m3. Měření v bytech domů 

postavených z cihel nebo panelů prokázala, že koncentrace formaldehydu závisí především 

na stáří a množství nábytku.  

Formaldehyd způsobuje dráždění sliznice horních cest dýchacích a spojivek, 

pociťované subjektivně jako suchost, pálení očí a slzení, dále se podílí na oslabení lokální 

obranyschopnosti. Bolesti hlavy, nevolnost, únava a žízeň nastupují při déle trvající 

expozici v konstantně vysokých koncentracích. V odborných kruzích se o formaldehydu 

mluví jako o jedné z definovaných možných příčin atopického ekzému, chronických 

zánětů středního ucha a nastartování různých alergií. Má karcinogenní a mutagenní účinky. 

Formaldehyd není karcinogenní při požití, ale jeho inhalace způsobuje rakovinu. 

Koncentrace 60 - 125 mg/m3  (tj. 60 000 - 125 000 µg/m3) může způsobit smrt. V České 

republice je stanoven limit hodinové koncentrace formaldehydu pro vnitřní prostředí 

pobytových místností některých staveb 60 µg/m3. 

Čeští vědci přišli s objevem, jak snížit koncentrace formaldehydu ve vnitřním 

prostředí. Stačí jen vymalovat, ovšem pomocí první detoxikační barvy na světě. V interiéru 

dojde k výraznému snížení, třeba o 60 %, to vše záleží na řadě faktorů. Barva má i 

fungicidní účinky, je antimikrobní, otěruvzodrná a paropropustná. V porovnání se 

standardními malířskými barvami však stojí přibližně pětinásobek. Lze ji však použít i 

v exteriéru, a to nejen na omítku, ale také na dřevo, cihly nebo beton. Další možností jak 

odstranit formaldehyd z vnitřního prostředí jsou rostliny. Rostliny zpracovávají civilizační 

zplodiny na přírodní látky. Mohou v ovzduší místností snížit obsah chemikálií natolik, že 

přestane být pro lidský organismus nebezpečný. Ne všechny pokojové rostliny mají stejnou 

schopnost rozkládat jedovaté látky. Ale tuto schopnost mají často nejobyčejnější a 

nenáročné pokojové květiny. Mezi ně patří například Fíkus šplhavý uvedený na obrázek 1 

jde o velmi rozšířenou pokojovou květinu okrasnou listem v mnoha kultivarech. Z 

chemikálií v ovzduší odstraňuje hlavně formaldehyd. Další rostlinou je Filodendron viz. 

obrázek 2  krásná okrasná rostlina. Dokáže za 24 hod zlikvidovat 88 % formaldehydu a 

přeměnit na nejedovaté látky. Na obrázku 3 je Fíkovník kaučukodárný jedna z 

nejběžnějších a nenáročných rostlin pro teplé a suché byty, okrasná lesklými kožovitými 

listy. Rychle pohlcuje výpary formaldehydu a rozkládá je na neškodné látky [12, 19, 20, 

21, 22]. 
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Obr. 1 Fíkus šplhavý 
(Ficus benjamina) [22] 

Obr. 2 Filodendron 
(Monstera deliciosa) [22] 

Obr. 3 Fíkovník 
kaučukodárný (Ficus 

elastica)[22] 
 

 

Tabulka 7 Maximální povolená koncentrace formaldehydu v interiéru [23] 

Země Koncentrace formaldehydu 

USA 0,125 g/m3 

Dánsko 0,15 g/m3 

Holandsko 0,125 g/m3 

Finsko 0,15 g/m3 

0,125 g/m3 
Švédsko 

0,5 – 0,86 g/m3  * 

* u starých objektů 

 
 

Další organické chemické látky 

Těmito látkami jsou myšleny tzv. těkavé organické sloučeniny, označované 

anglickou zkratkou VOC. Jde o těkavé látky, které se za běžných tlakových a teplotních 

podmínek snadno vypařují a dostávají se do ovzduší. Mohou tak být snadno vdechnuty a 

dostat se do organismu. Přirozené, ale převážně chemicky vyrobené VOC jsou obsaženy ve 

spoustě výrobků a přípravků, které doma používáme. Většina těchto VOC jsou hořlaviny, 

řada z nich má negativní účinky na zdraví – způsobují akutní a chronické otravy, 

poškození sliznice, mají narkotické a neurotické účinky, mohou vyvolat rakovinné bujení, 

poškození genetického materiálu a plodu. Hlavním zdrojem těkavých organických látek 
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v interiérech je kouření, používané čistící prostředky, deodoranty, kosmetické přípravky, 

osvěžovače vzduchu, vonné oleje, nátěry, barvy a laky, koberce, podlahoviny. Venkovní 

vzduch, zejména v bytech umístěných v blízkosti hustého provozu, má významný podíl na 

výsledné koncentraci VOC ve vnitřním prostředí [12]. 

Azbest a další minerální vlákna 

Azbest je termínem označujícím několik typů vláknitých minerálních vláken 

lišících se ve tvaru, délce a flexibilitě a zároveň v agresivitě jejich biologického působení 

v organismu. Azbest byl a je používán pro své výhodné protipožární a tepelně izolační 

vlastnosti ve velmi širokém spektru výrobků i v domácnostech: elektrická a tepelná 

izolace, součástí klimatizačního zařízení, v konstrukci stěn azbesto-cementové desky nebo 

vinyl-azbestové podlahové a stropní díly. Při všech těchto aplikacích může docházet 

v průběhu užívání k mechanickému poškození povrchu výrobků a k uvolňování vláken 

azbestu do ovzduší, které jsou považovány za riziko vzniku zhoubných onemocnění. 

K hlavním projevům dlouhodobého působení azbestových vláken v ovzduší po více než 

dvacet let, patří rakovina plic. Toto onemocnění je častější u kuřáků než u nekuřáků. 

V pracovním prostředí, zatíženém zvýšenou emisí azbestových vláken, může navíc 

docházet k vývinu azbestózy, tj. pomalu se vyvíjející fibróza plic. Riziko onemocnění 

z expozice azbestu v bytech je považováno za velmi malé a nepravděpodobné [16, 12]. 

Radon 

Radon je radioaktivní, bezbarvý plyn, těžší než vzduch, bez chuti a zápachu. 

Vyskytuje se všude kolem nás. Jeho výskyt je přirozený, ale v uzavřených místnostech se 

jej může za určitých okolností nahromadit nepřirozeně mnoho. Do domů se dostává 

z podloží, ze stavebních materiálů, z vody a se zemním plynem. Zdravotní důsledky 

inhalace radonu byly známy mnohem dříve než byly indikovány jako rakovina plic, a 

mnohem dříve než byl radon objeven a mechanismus jeho působení vysvětlen. Radon 

v bytech působí obdobně jako v uranových dolech, jeho dceřiné produkty se dostávají do 

plic navázané na menší částice prachu. V běžných budovách však radon nedosahuje 

rizikových hodnot [16, 12]. 

 

 

 

 18



Ionizace vzduchu 

Ovzduší, které nás kdekoliv venku i uvnitř budov obklopuje, je neustále více či 

méně ionizováno. Mluvíme o elektroiontovém mikroklimatu či o ionizaci vzduchu. Ionty 

jsou atomy nebo molekuly, které získaly nebo ztratily elektron. Ionty, které elektron 

ztratily jsou kladné ionty a ionty, které elektron získaly jsou záporné ionty.  

Ionty dělíme podle: 

a) polarity:     kladné ( v přírodě dusík) a záporné (ionty kyslíku a vodní páry).  

b) hmotnosti: lehké ionty, což je shluk 10 - 30 molekul plynů vysoké pohyblivosti, 

životnosti několika sekund, neustále vznikající. Z hlediska biologického působení jsou 

nejdůležitější. Střední ionty, tvořené shluky stovek molekul s životností několika stovek 

hodin. Těžké ionty, tvořené shluky až tisíců molekul, životnost až týdny. Čím více je 

ovzduší znečištěno, tím více lehkých a pro člověka žádoucích lehkých iontů se mění na 

střední a těžké ionty a tím vlastně zaniká. Počet lehkých iontů je tedy ukazatelem čistoty 

vzduchu.  

Největším nepřítelem přirozené ionizace vzduchu je kouření. Hlavní složkou 

cigaretového dýmu je dehet. Mikroskopické kapičky dehtu mají mimořádnou schopnost 

vázat na sebe lehké záporné ionty a ve velkých kvantech způsobují jejich zánik. Druhým 

nepřítelem ionizace vzduchu je dlouhodobý pobyt více lidí v nevětrané místnosti. Lidé pak 

mají pocit vydýchaného vzduchu. Ve skutečnosti se jedná o nedostatek lehkých záporných 

iontů. Dalším činitelem, který ovlivňuje okamžitou ionizaci vzduchu v bytě je provoz 

televizní a počítačové obrazovky, které se podílejí na rychlejším zániku lehkých iontů.  

Vliv ionizace vzduchu na člověka. Při vysoké koncentraci kladných iontů dochází 

k jejich vnikání do plic. Vdechováním se ionty dostanou do krve a do organizmu, kde 

mohou vyvolávat nepříznivé rekce, jako např. zvýšené uvolňování histaminu a serotoninu. 

Zvýšená hladina serotoninu v krvi může snížit kapacitu plic a schopnost těla absorbovat 

kyslík. Serotonin rovněž způsobuje stahování hladkého svalstva, což může vyvolat 

migrénu, alergické reakce, bolesti v krku, nevolnost a křeče. Zvýšení hladiny histaminu se 

může projevit bolestmi srdce, alergiemi, sennou rýmou, nespavostí a nevolností [24, 12]. 
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3.2.3 Biologické 

Prach 

Mezi velmi podstatné složky vnitřního prostředí patří prachové částice. Domácí 

prach je častým alergenem, i když to, čím alergie vyvolává, bývají nejčastěji látky, které se 

na něj navazují. Analýzy prachu z domácností několika evropských zemí i v České 

republice prokázaly celý seznam problematických chemických látek, které unikají z 

běžného spotřebního zboží. Lékaři je nacházejí v lidské krvi, tuku, mateřském mléce, ale i 

v tělech doposud nenarozených dětí, do nichž pronikají z krve matky prostřednictvím 

placenty. 

 Předpokládá se, že z hlediska vzniku alergií a dalších zdravotních komplikací jsou 

nejvýznamnější menší částice prachu o velikosti do 3 - 5 mikrometru, které tvoří hlavní 

součást tzv. respirabilního aerosolu. Částice větší než 10 mikrometrů jsou běžně 

zachycovány v horních dýchacích cestách a nedostávají se dále do těla [9]. 

Plísně a bakterie 

První souborná měření koncentrací bakterií a plísní v ovzduší byla provedena ve 

Velké Británii v letech 1885-6. Publikované výsledky jsou užitečné i dnes, i když získané 

hodnoty jsou závislé na parametrech přístroje použitého k měření. Byl také vytvořen 

i první standard pro hodnocení celkové koncentrace mikroorganismů v ovzduší – 

20 000 cfu/m3 (cfu/m3 - počet jednotek tvořící kolonie na m3 vzduchu). Koncentrace 

mikroorganismů v ovzduší má určité zákonitosti. Více je mikroorganismů v ovzduší přes 

den v důsledku lidské činnosti, zatím co v noci jsou koncentrace nejnižší. Bylo prokázáno 

i to, že koncentrace mikroorganismů v ovzduší závisí na ročním období. 

V mnoha zemích světa jsou v současné době pro hodnocení koncentrací 

mikroorganismů v ovzduší užívány standardy. Hodnoty těchto standardů jsou velmi 

odlišné, kromě použitých přístrojů pro vyšetřování a metod měření jsou závislé i na 

klimatických podmínkách v jednotlivých zemích. Některé z těchto standardů jsou uvedeny 

v tabulce 8 a 9. 
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Tabulka 8 Standardy pro hodnocení bakterií v ovzduší vnitřního prostředí             
(hodnoty v cfu/m3) [25] 

Země Koncentrace bakterií Prostředí 

1 000 ***hotely 

2 500 byty Čína 

7 000 prodejny knih 

Finsko 4 500  

1 000  
Holandsko 

5 000 byty i veřejné prostory 

Polsko 10 000 průmysl 

Slovensko 500 Byty i ostatní budovy 

ČR 500 Pobytové místnosti 

 

 

Tabulka 9 Standardy pro hodnocení plísní v ovzduší vnitřního prostředí                
(hodnoty v cfu/m3) [25] 

Země Koncentrace plísní Prostředí 

ČR 500 Pobytové místnosti 

Finsko 100  

Holandsko 10 000  

400 - 500 byty 
Kanada 

150(léto 500) kanceláře 

Německo 200-500 u/v<1* 

5 000 byty i veřejné prostory 
Polsko 

50 000 průmysl 

Rusko 10 000  

Slovensko 500 Byty i ostatní budovy 

USA - New York u/v<1* 1 000→okamžitá evakuace 

* u/v je tzv. poměrné znečištění – udává poměr koncentrace plísní uvnitř 
objektu (u) ke koncentraci plísní ve venkovním ovzduší (v) 

 

Na rozdíl od ostatních škodlivin v interiéru se mohou mikroorganismy v různých 

místech vnitřního prostředí kumulovat (v potrubí vzduchotechniky, na filtrech čistících 

zařízení, v nádržkách zvlhčovačů, v kobercích a čalouněném nábytku) a při vhodných 

podmínkách i rozmnožovat. Ve vnitřním prostředí se pak mohou vyskytovat i 

v koncentracích několikanásobně vyšších než je jejich koncentrace ve venkovním ovzduší.   
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Obr. 4  Plíseň  [27] Obr. 5  Plíseň  [27] 

V bytech je důležité zajistit: možnost dostatečného větrání a vytápění 

s podmínkami neumožňující mikroorganismům se ve vnitřním prostředí hromadit a 

neumožnily mikroorganismům se v interiérech rozmnožovat. Sledování koncentrací 

bakterií a zejména plísní v ovzduší vnitřního zařízení, pak umožní odhad zdravotního 

rizika v prostředí, ve kterém jsou koncentrace mikroorganismů vyšší než doporučené 

standardy. Ukázky plísní na zdech jsou na obrázcích 4 a 5  [12, 25, 26]. 

Roztoči      

Roztoči jsou okem neviditelní členovci, rodově příbuzní klíšťatům. Průměrně měří 

cca 200 µm, vyvinutí jedinci dosahují velikosti 500 µm. Lze je pozorovat pouze 

mikroskopem nejen kvůli jejich malých rozměrům, ale zejména pro to, že jsou průsvitní.  

Obr. 6 Roztoč (parasitus 
coleoptarorum) [28] 

Obr. 7 Roztoč (parasitus 
coleoptarorum) [28] 

Samotní roztoči jsou i přes svůj vzhled pro člověka neškodní – alergeny jsou 

obsaženy v jejich výměšcích – 1 gram domácího prachu obsahuje 250 000 fekálních částic. 

Na obrázkách 6 a 7 jsou znázorněni roztoči. V každém bytě jich jsou desítky miliónů, žijí 

v domácím prachu a v místech, kde se skladují potraviny. Živí se šupinkami lidské kůže 
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(člověk ztratí denně až 50 miliónů šupinek kůže) a jiným organickým odpadem a kromě 

toho se v teplém (25 °C) a vlhkém prostředí velmi rychle množí. Proto jim v bytě nejvíce 

vyhovují ložnice, kde je najdeme v matracích, peřinách, polštářích, oblíbené jsou i sedací 

soupravy, šatníky, koberce. Roztoče zabíjí mráz, teploty nad 55 °C, sluneční svit a sucho. 

Velikost částic ve vzduchu je znázorněna na obrázku 8 [28, 29]. 

 

 

Obr. 8  Velikost částic ve vzduchu [12] 

Alergie 

Jedním z důsledků působení faktorů znečišťujících životní prostředí je i rostoucí 

výskyt alergie – nemoci, která se ještě v polovině minulého století vyskytovala zcela 

výjimečně. Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce imunitního systému organizmu na 

látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí. Je způsobená nesprávnou aktivací 

protilátek. Látka, která vyvolává alergickou reakci se nazývá alergen. Ve své podstatě to 

může být jakákoliv látka, která je schopná vyvolat imunitní odpověď. Zdroje alergenů 

v bytě najdeme: v nábytku, v kobercích, v postelích, v hračkách z textilního materiálu, u 

domácích mazlíčků a v domácím prachu. Domácí prach je různorodou směsí látek. Složení 

domácího prachu se mění v závislosti na podnebí, nadmořské výšce, ročním období, ale 

také podle toho, zda se jedná o byt v novém či starém domě, zda jde o byt městský nebo 

venkovskou usedlost, liší se však i v různých prostorách stejného domu. 
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Alergie je nemoc dědičná. U dítěte, jehož jeden rodič trpí alergií, je riziko vzniku 

alergického onemocnění 30 %. Jsou-li alergiky oba rodiče, zvyšuje se riziko na 60 %. 

Může se ale stát, že dědičný základ ,, přeskočí " jednu generaci. Alergie může propuknout 

kdykoliv během života.  

Alergologicky nezávadné klima v bytových prostorách by mělo splňovat následující 

kriteria: 

 Stejnoměrná teplota vzduchu 19 - 21 °C ve všech místnostech bytu 

 Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 50 % 

 Povrchová teplota stěn nesmí být nižší než teplota vzduchu 

 Čistý vzduch bez škodlivých látek 

Výskyt alergických nemocí je v různých zemích světa rozdílný, především 

v závislosti na klimatických podmínkách a industriálních faktorech. Největší výskyt alergií 

je ve Spojených státech amerických. V české populaci dosahují alergické choroby čísla 

kolem 20 %, ovšem výskyt u mladé generace do patnácti let činí až 25 %. Výskyt astmatu 

je v průměru 2,5 %, alergické rýmy 7,4 % a kožních alergií 4,5 % [28, 28, 12]. 

3.3 Větrání obytných místností a budov  

V celé historii středoevropských obytných staveb bylo zajištěno jejich vytápění a 

větrání výhradně lokálními zdroji (pec, krby, kamna) umístěnými v jednotlivých 

místnostech. Tyto topné zdroje spolu s netěsnými okny vytvářely po dlouhá staletí 

v budovách plně funkční systém vytápění a větrání. Místnosti sociálních zařízení se větraly 

okny do fasády nebo do velkorozměrných vnitřních světlíků činžovních domů. Tyto 

systémy, provozované nárazově, fungovaly bezpečně. 

V současné době nastal velký problém, a to díky se zkvalitněním zateplovacích a 

izolačních systémů. Byty a objekty se hermeticky uzavírají, aby nedocházelo ke ztrátám 

tepelné energie. Teplo si uchováváme v bytových prostorech hlavně tím, že prakticky 

v zimním období nevětráme nebo jen minimálně. S touto skutečností také souvisí i vyšší 

nemocnost lidí, protože převážnou část celého dne strávíme ve vnitřním silně 

nevyhovujícím prostředí.  

Omezené, popřípadě žádné větrání má za následek napadení ploch bytů černou 

plísní. Ty se nejčastěji vyskytují v ložnicích, dětských pokojích a kuchyních. Nejvíce jsou 
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napadeny rohy a stěny, zejména za závěsy, nábytkem přistaveným k obvodovým stěnám 

apod. Jsou to většinou místa, která nejsou větrána normální cirkulací vzduchu a nejsou 

dostatečně zahřívána.  

Větrání spolu s vytápěním je základním opatřením k zajištění požadovaných 

tepelně vlhkostních limitů vnitřního prostředí. Pro větrání bytů a bytových staveb je 

v našich závazných předpisech stejná situace jako s požadavky na mikroklima. Závazné 

limity na větrání – buď dávky vzduchu na osobu, nebo násobnost výměny vzduchu 

v prostoru, jsou opět stanoveny pro pracovní prostředí a školské budovy, ale zcela chybí 

pro pobytové a bytové prostory. Jedinou informací je požadavek na výměnu vzduchu 

v bytech 0,35 až 0,6 h-1 podle ČSN 73 054-2 Tepelná ochrana budov. Požadavky na větrání 

bytů v zahraničí jsou uvedeny v tabulce 10.   

Délka větrání se liší v závislosti na vnější teplotě, zpravidla však postačí zhruba 5 – 

10 minut.Vnitřní prostory se nestačí prochladit, ale vlhký vzduch může uniknout. 

Hygienické požadavky stanovují, že je nutno vyměnit 50 % objemu vzduchu obytné 

místnosti za hodinu. Za normálních podmínek stačí provést větrání 4x až 5x denně. Pokud 

by následkem vaření, praní, sprchování, koupání, atd. byla vlhkost vzduchu vysoká, pak je 

nutné úměrně s tím častěji a intenzivněji větrat [18, 10, 30]. 

Tabulka 10  Požadavky na větrání bytů [18] 

Země Množství větracího vzduchu 

ČR 
0,35 -  0,6 h-1 

Itálie min  0,5 h-1 

Polsko 1 h-1                                 nebo 20 – 30 m3/(h·osoba) 

Německo 0,17 - 0,5 h-1                  nebo 20 – 30 m3/(h·osoba) 

Finsko min.  0,5 h-1                     nebo 14,4 m3/(h·osoba) 

Dánsko  0,5 h-1                            nebo 1,3 m3/h na 1 m2 podlahové plochy 

Belgie 3,6m3/h na 1 m2 podlahové plochy 

Rusko 3,0m3/h na 1 m2 podlahové plochy, nebo 60 m3/(h·osoba) 

Systémů pro větrání obytných místností existuje mnoho, vzájemně se liší, jak 

investiční, tak provozní náročností a samozřejmě kvalitou vnitřního prostředí. Lze však 

formulovat několik všeobecných požadavků, které by měly být dodrženy. Mezi ně patří 

např.:  
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 větrání musí splňovat hygienický předpis platný v ČR 

 sání čerstvého vzduchu musí být provedeno ze zdravotně nezávadného venkovního 

prostředí, pokud možno ze stinné strany 

 přívod vzduchu nesmí způsobovat uživatelům pocit průvanu a pronikání prachu a 

hluku z vnějšího prostředí 

 větrací zařízení nesmí být nadměrným zdrojem hluku 

 koncové prvky v interiéru (ventilátory, vyústky) musí být snadno čistitelné a pokud 

možno by mělo být čistitelné i potrubí, snadná údržba 

 nedoporučuje se napojení odsávacího řízení z kuchyně na zařízení pro odvětrání 

WC (je v rozporu se současnými hygienickými předpisy v ČR) [10]. 

 

Větrání bytů je oblast, ve které se sice pracuje s malými objemy vzduchu, ale 

výsledek je uživateli velmi citlivě registrován. Pro zajištění optimálního mikroklimatu 

v rekonstruovaných a  zateplených budovách je nutné si uvědomit, že nelze změnit pouze 

část budovy, ale je nutné řešit všechny související otázky týkající se kvality vnitřního 

prostředí staveb. Bez dostatečného větrání nezajistíme optimální mikroklima našich bytů 

[31]. 

3.4 Čističky vzduchu  

Čističky vzduchu jsou elektronická zařízení, která díky několikanásobnému 

filtrování vzduchu dokáží zásadním způsobem zvýšit kvalitu vzduchu tím, že dokáží s 

vysokou účinností eliminovat nejrůznější nečistoty nebo pachy obsažené ve vzduchu. 

V ovzduší mohou být obsaženy různé škodlivé látky, jako jsou například pyly, bakterie, 

viry nebo nepříjemné pachy. Lidský organismus pak na vdechnutí těchto látek reaguje 

různým způsobem podle jejich velikostí. Čističky vzduchu využívají moderní technologie 

založené na několika speciálních filtrech řazených za sebou a speciální ionizační jednotce, 

která filtrovaný vzduch obohacuje o záporné ionty, které aktivním způsobem neutralizují 

nečistoty obsažené ve vzduchu a zároveň osvěžují vzduch. Vzduch je pak čistý a svěží, 

podobný jako třeba po bouřce, v lese, nebo v blízkosti vodopádu. 

Rozlišujeme čističky vzduchu s filtrem a s kazetou. Na trhu si můžeme vybrat mezi 

čističkami vzduchu, které obsahují tzv. HEPA nebo ULPA filtr, který je třeba pravidelně 
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měnit – čistička sama by měla indikovat míru znečištění filtru. Pokud ale nechceme do 

filtrů investovat, je dobré si pořídit čističku s elektrostatickou kazetou. Nežádoucí látky se 

usazují na kazetě, kterou později smyjeme vodou. Tyto čističky navíc často sterilizují 

vzduch ionizací. 

3.4.1 Výzkum v oblasti čističek 

Čističky vzduchu jsou na první dojem skvělým řešením k odstranění znečištěného 

vzduchu v domácnostech. Prestižní vědecký časopis Journal of the Air&Waste 

Management však uveřejnil výzkum [32], podle kterého při provozu vypouštějí do 

místnosti ozón. Třebaže se uvolňuje v malém množství, v nevětraném interiéru se hromadí. 

Následky nejsou zanedbatelné - nevratně poškozuje lidské plíce a snižuje imunitu. Pro 

astmatiky a alergiky, kterým jsou čističky zvláště doporučovány, je pak naprostou 

pohromou. Na ozon totiž čističky běžně testovány nejsou, a proto mohly být schváleny 

jako neškodné.  

Sergej Nižkorodov, který pracuje na Kalifornské univerzitě v roce 2006 provedl 

pokus, pomocí kterého chtěl zjistit kvalitu čističek vzduchu. Namátkou si vybral několik 

čističek vzduchu různých typů. Pak s nimi podle návodu začal čistit vzduchu. Přesné 

přístroje, určené ke studiu dějů v atmosféře, vše zaznamenaly. 

Nižkorodov provozoval čističky vzduchu při různých podmínkách od 40 do 50 % 

relativní vlhkosti vzduchu. Po umístění čističky do místnosti a jejím zapnutí, byly 

zaznamenávány hodnoty narůstajícího obsahu ozónu a to až do doby, kdy se jeho hladina 

ustálila. V mnoha případech naměřené hodnoty značně přesahovaly povolené hodnoty, 

které jsou v Kalifornii stanoveny jako bezpečná hranice a která je stanovena dvěma údaji:           

180 µg/m3 po dobu jedné hodiny, a nebo 140 µg/m3 po dobu osmi hodin. 

Koncentrace ozónu při puštěné čističce běžně dosahovala hodnoty 175 µg/m3. To je 

více než je mezní hodnota, při které se v Americe vyhlašuje ohrožení smogem a poplašný 

signál 2. stupně. Takové ohrožení ozónovým smogem bylo v Jižní Kalifornii vyhlášeno 

naposledy v roce 1988. 

Jak se dalo očekávat, nejvyšší koncentrace ozónu vědec naměřil v malých 

místnostech s malou výměnou vzduchu. Na výsledné koncentraci ozónu se ale také do jisté 

míry podepisovalo vybavení místností. Nejhorší situace byla v objektech obložených 

keramickými dlaždicemi. Lépe na tom byly domácnosti s koberci. Bezpečněji je také 
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v místnostech, ve kterých jsou kovové přístroje a zařízení, jako jsou pračky a ledničky. 

Zřejmě to je proto, protože kovy s ozónem ochotně reagují. 

V dnešní době existují už na trhu kvalitní čističky vzduchu, při jejich používání 

nedochází k úniku ozónu do prostředí. Proto je důležité ještě před samotnou koupí, prověřit 

zda bylo vybrané zboří certifikováno. Vhodné je taky vybranou čističku vzduchu správně 

umístit. Doporučuje se místo ve výšce pasu nebo čistička s vývodem volně do místnosti. 

Naopak se nedoporučuje její umístění u oken, dveří, stropu a u podlahy. Ukázky některých 

čističek vzduchu je na obrázku 9 [33, 32]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Čističky vzduchu  [32] 
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4 Měření kvality vnitřního prostředí v ČR 

4.1 Měření PM10 v mikroprostředí pražského metra 

V posledních letech se ukazuje, že prostředí metra nepatří mezi nejčistší, především 

pokud se týká prachu. Studie ze Švédska a z Velké Británie ukázaly, že koncentrace 

hrubých frakcí aerosolu dosahuje v prostorách metra až několikanásobku hodnot 

naměřených na ulici. Cílem prováděných měření v pražském metru bylo zjistit, jakých 

koncentrací prachu dosahuje prostředí podzemní dráhy v centrální části města a v jaké 

relaci jsou tyto hodnoty k prašnému znečištění ulice ve stejné oblasti. 

Koncentrace aerosolu byla měřena pomocí přenosného optického analyzátoru 

Dusttrak model 8520 firmy TSI. Monitor s napájecí baterií byl umístěn v malém batůžku 

tak, aby ústí nasávací trubice směřovalo do volného prostoru za zády experimentální osoby 

přibližně ve výšce 170 - 180 cm nad zemí. Všechna měření probíhala na stejné trase mezi 

stanicí Hradčanská (linky metra A) a Karlovo náměstí (linka B metra) s přestupem na 

stanici Můstek. Přístroj byl zapnut a měření zahájeno několik minut před opuštěním bytu 

experimentální osoby. Měření a ukládání dat bylo ukončeno opět po několika minutách 

měření ve vnitřním prostředí pracovny. Stejným způsobem probíhalo měření na zpáteční 

cestě. Měření probíhala obvykle ráno-cesta do zaměstnání a dopoledne - cesta ze 

zaměstnání, během pracovních dní v období od 18. 3. 2003 do 17. 2. 2004.  

Celkem bylo uskutečněno 108 cest, což představuje 3 373 měřených minut. Z toho 

41,7 % představuje vnější prostředí, 36 % podzemní prostory metra a 22,3 % vnitřní 

prostředí vagonů metra. Délka jedné cesty byla průměrně 31,2 minuty. 

Porovnání aritmetických průměrů hodnot z jednotlivých typů prostředí 

sjednocených ze všech cest ukázalo, že nejvyšší hodnoty koncentrace PM10 byly zjištěny 

ve vnitřním prostředí vagonů metra. Druhé nejvyšší koncentrace byly naměřeny 

v podzemních prostorech metra. Při pohybu po ulici byly naměřeny koncentrace nejnižší. 

V prostorách metra byly hodnoty koncentrace dvoj až trojnásobné oproti vnitřnímu 

prostředí budov a 1,5 – 2x vyšší než koncentrace PM10 na ulici. 

Předpokládaný původ hrubé frakce (PM10) je důsledkem pohybu vlaku nebo 

pohybem cestujících, jemná frakce má patrně zdroj v technologii pohonu podzemní dráhy 

metra. Pohyb vlaků a komínový efekt přístrojů metra vyvolávají značné proudění a tedy 

 29



i výměnu vzduchu. Při většině cest bylo měřeními zjištěno, že čím vyšší koncentrace byly 

naměřeny venku, tím vyšší byly i v prostředí metra [34]. 

4.2 Měření kvality vzduchu v pražských bytech 

Měřen byl byt o velikosti 4+1 v Praze na Letné v létě roku 2006 a v zimě roku 

2007. Tento byt byl obsazen třemi až čtyřmi osobami. Dále byla měřena stavba obsazená 

dvěma osobami v obci Chocerady ve středním Posázaví v zimním období. Třetím 

měřeným objektem byl byt 1+KK v Praze Strašnicích na podzim roku 2006. Tento byt byl 

obsazen jednou až dvěma osobami. Poslední byt se nachází v poklidné části Prahy - v 

Suchdole. Tento byt byl velikosti 1+KK a opět obsazen jednou až dvěma osobami. Měření 

zde proběhlo v lednu 2007. 

Cílem měření bylo porovnání větrání objektů v centru městského prostředí, na 

okraji města a na venkově, dále porovnání objektů s netěsnými a těsnými okny z hlediska 

koncentrace oxidu uhličitého. Relativní vlhkost je porovnávána v koupelnách, které se liší 

velikostí. 

V bytě s netěsnými okny jsou koncentrace CO2 v přítomnosti jedné osoby až 

1 300 ppm a v přítomnosti dvou osob až 2 000 ppm. Po vyvětrání místnosti klesne 

koncentrace až na hodnotu ve venkovním vzduchu. V bytě s plastovými okny (měření ze 

Strašnic) otevřenými na polohu mikroventilace stoupne po osmi hodinách v přítomnosti 

dvou osob koncentrace oxidu uhličitého na 2 400 ppm. Koncentrace oxidu uhličitého 

v bytě v Suchdole s těsnými okny v době přítomnosti osob, stoupá koncentrace v pokoji až 

na 2 000 ppm. V porovnání s předchozími měřeními je tato hodnota poměrně nízká, ale 

může být dána velkým počtem otevíratelných oken, jejich polohou, lokalitou a velkým 

objemem obytné místnosti, která je v porovnání s předchozími výrazně vyšší (150 m3). 

Měřené místnosti s koncentrací CO2 nad 2 000 ppm již spadají do oblasti s možným 

výskem syndromu onemocnění z budov. Měřením v bytě na Letné bylo ukázáno, že provoz 

sporáku na zemní plyn představuje silný zdroj oxidu uhličitého, při jeho užívání stoupla 

koncentrace CO2 na 4 500 ppm. Koncentrace oxidu uhličitého ve venkovním ovzduší se 

v Praze pohybuje okolo 400 ppm a mimo město je kolem hodnoty 370 ppm. 

Relativní vlhkost v obytných místnostech měřených bytů je v optimálních 

hodnotách. Při vaření v zavřené kuchyni o objemu 53 m3 z měření na Letné stoupá 

relativní vlhkost až k 70 %. Pokud je kuchyň spojena otevřením dveří s vedlejším pokojem 
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či chodbou, její vlhkost není příliš vysoká. Koupelna o objemu 41 m3 z měření na Letné 

dosahuje při užívání maximální relativní vlhkosti 61 %, ani delší sprchování nezpůsobí 

nasycení vzduchu vodními parami. Relativní vlhkost v malé koupelně (měření bytu v 

Suchdole) při sprchování i přes odsávání vzduchovým výkonem 60 m3.h-1 výrazně stoupá, 

i na 100 %. Odsávání koupelny není dostatečné. Relativní vlhkost v této koupelně bývá 

dlouhodobě vyšší než 70 % [35]. 

4.3 Měření kvality vnitřního prostředí v základních školách 

V dlouhodobém projektu monitorování vnitřního ovzduší byla na přelomu roku 

2006 -2007 realizována první etapa měření vnitřního ovzduší ve školách. Začátkem roku 

2008 bylo uskutečněno měření k doplnění a rozšíření této studie. 

V rámci projektu bylo v každém kraji proměřeno v jedné základní škole za plného 

běžného vyučovacího režimu deset učeben a popsána variabilita vybraných parametrů 

vnitřního prostředí. Proměřené učebny byly umístěny v různých podlažích budov a jejich 

okna byly náhodně orientována vzhledem ke světovým stranám, měřeny tak byly třídy 

žáků prvního i druhého stupně. Měření proběhla v topné sezóně 2008 (období leden až 

duben) ve všech 14 krajích České republiky. V každé učebně byly měřeny vždy 2 

vyučovací hodiny včetně přestávky mezi nimi. 

Hmotnostní koncentrace aerosolových částic byly měřeny optickým čítačem částic 

Grimm a mikroklimatické faktory a objemné koncentrace oxidu uhličitého kombinovaným 

přístrojem Testo. 

Měření ve 141 učebnách ve 14 základních školách potvrdila, že vytipované 

parametry představují ve vnitřním ovzduší škol významný problém a přitom můžou mít 

rozhodující vliv na výkon žáku viz obrázek 10. 

 Limit pro aerosolové částice frakce PM10 (150 µg/m3/hod.) byl překročen v 65 

učebnách (46,1 %). Zjištěný aritmetický průměr byl 155 µg/m3 a maximální 

naměřená hmotnostní koncentrace byla 558 µg/m3. 

 Limit pro aerosolové částice frakce PM2,5 (80 µg/m3/hod.) byl překročen ve 29 

učebnách (20,6 %). Zjištěný aritmetický průměr byl 63 µg/m3 a maximální 

naměřená hmotnostní koncentrace byla 207 µg/m3. 
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 Nejvyšší doporučená koncentrace oxidu uhličitého (0,12 až 0,15 obj.%) byla 

překročena ve 48 učebnách (34,3 %), ve kterých tak jednoznačně nebyly splněny 

požadavky na výměnu vzduchu. Maximální naměřená hodnota byla 0,298 obj.%. 

 Vyšší teplota, než je požadavek pro chladné období roku (22,0 ± 2,0 °C), byla 

naměřena v 51 učebnách (36 %), maximální zjištěná průměrná teplota byla 30 °C. 

 Relativní vlhkost nižší, než stanovuje vyhláška, byla zjištěna ve 31 učebnách 

(22,1 %). 

Výsledky byly předány jednotlivým školám a dostaly se také do podvědomí 

veřejnosti. Lze očekávat reakci, která by měla vést ke zlepšení situace. Což by mělo být 

vždy tím nejdůležitějším výstupem a přínosem daného měření [36]. 

 

 

Obr. 10  Špatně větrané třídy se mohou projevit i ve výsledcích žáků [36] 
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5 Měření kvality vnitřního prostředí v zahraničí 

5.1 Měření škodlivých chemikálií v Itálii 

Odborníci zřídili pro svůj výzkum speciální měřící laboratoř Indoortron, ve které 

podle potřeby měnili nábytek. Ložnice, obývací pokoj nebo kancelář pak sloužily k měření 

uvolňovaných škodlivin do ovzduší. Laboratoř se nachází v italské Kapře poblíž Milána a 

vědci v ní sledovali, jaké chemické látky se vypařují z předmětů v bytě – z koberců, 

nábytku, nádobí apod.  

Když vědci zapnuli osvěžovač vzduchu, tak na monitoru sledovali neuvěřitelný 

nárůst malých polétavých částic. Zjistili tak, že jedny z nejvýznamnějších znečišťovatelů 

vzduchu v bytech jsou právě osvěžovače vzduchu. Aromatické svíčky a čistící prostředky 

jsou na tom podobně. Z nábytku při pokusech dopadla nejhůře dřevotříska a dýhový 

nábytek, protože z lepidla některých nábytkových kusů se značně uvolňoval formaldehyd.  

Vědci zkoušeli simulovat i zakouřenou místnost, do laboratoře byl umístěn přístroj, 

který kouřil. Škodliviny z kouře se kondenzují na malé kapky, které se usazují v místnosti, 

což vidíme například v podobě zažloutlých záclon a textilií. Postupně se pak vylučovaly 

další těkavé látky. Takže to, že místnost po kouření náležitě vyvětráme, nám nepomůže 

k tomu, abychom ovzduší v bytě uvedli do předchozího stavu [38, 37]. 

5.2 Mezinárodní centrum pro vnitřní prostředí a energii v Lyngby 

Dánské Lyngby se významně zapsalo do dějin vnitřního prostředí, a to zejména 

v oblasti kvality vnitřního ovzduší. Hlavním cílem Mezinárodního centra pro vnitřní 

prostředí a energii, které bylo zřízeno při Dánské technické univerzitě v roce 1998, bylo 

řešení aktuálních problémů současné techniky prostředí zejména z pohledu uživatelů 

budov. 

Studie ve Švédských a Dánských školách ukázaly, že koncentrace oxidu uhličitého, 

naměřené ve třídách, byly mnohem vyšší než v kancelářích administrativních budov, na 

které se zaměřuje většina současného výzkumu.  

Ve většině případů byla koncentrace oxidu uhličitého ve třídě vyšší než 1 000 ppm 

již na začátku vyučovací hodiny. Na jejím konci, tedy cca po 40 minutách, koncentrace 

často přesahovaly 2 000 ppm. Kvalita vzduchu ve třídách má významný vliv na schopnost 
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dětí vstřebávat nové informace a udržet pozornost a učit se. Žáci v přetopených a špatně 

větraných třídách pracují při vyučování o 20 až 30 % hůře. 

Ve vybraných třídách byl rekonstruován systém vytápění a nainstalován systém 

nuceného větrání či klimatizace, což umožnilo změnu teploty a průtoku čerstvého vzduchu 

nezávisle na otevírání oken učiteli. Výzkum probíhal vždy ve dvou třídách současně, aniž 

by učitelé a žáci o realizovaných změnách věděli. Po dohodě s učiteli bylo vybráno osm 

různých cvičení, charakteristických pro práci žáků základní školy. Výsledky ukázaly, že 

žáci, stejně jako pracovníci v kancelářích, reagovali na vyšší teploty a nízkou kvalitu 

vzduchu snížením rychlosti, se kterou vykonávali daný úkol, zatímco přesnost jeho 

provedení zůstala nezměněna. 

V průběhu studie byly ve třídách dále instalovány elektrostatické filtry umožňující 

snížit koncentraci polétavého prachu. Jejich provoz však nijak neovlivnil výkonnost žáků 

při testovacích cvičení, což vede k závěru, že nikoli polétavý prach, ale plynné znečišťující 

látky jsou zodpovědné za snížení výkonnosti žáků.  

Vzhledem k tomu, že většina evropských škol má otevíratelná okna a jen těžko 

můžeme najít budovy vybavené vhodným nuceným větráním, jeví se jako nejslibnější 

řešení tzv. hybridní větrání. To by umožnilo automatické otevírání oken doplněné 

o mechanický odvod vzduchu z místnosti v případě, že samotné provětrávání nebude 

dostačující. 

Výzkumní pracovníci v Centru ve výzkumu dále pokračují a v současnosti se 

aktivně podílejí i na vývoji a testování systémů větrání pro školní budovy. 

Vědci se dále zabývali produktivitou práce při nestálých tepelných podmínkách. 

Projekt zahrnoval dvě laboratorní studie. V první byla skupina 25 osob vystavena různým 

změnám operativní teploty (od 0,5 do 4,8 °C/h) bez možnosti měnit svoje oblečení se 

změnou teploty. Ve druhé studii měli účastnici experimentu možnost upravit svůj oděv tak, 

aby dosáhli tepelné pohody v podmínkách vytvořených vědeckými pracovníky. 

Výsledky ukázaly rozdíly mezi oběma studiemi. U osob, které neměly možnost 

přizpůsobit svůj oděv, se s rostoucí teplotou zvyšovala intenzita bolesti hlavy. Rostla také 

únava a zároveň se snižovala schopnost koncentrovat se na vykonávané práce [37, 38].  



6 Legislativa ovzduší 

6.1 Legislativa ovzduší 

Zákony: 

o Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

( zákon o ochraně ovzduší ), ve znění pozdějších zákonů. 

Vyhlášky: 

o Vyhláška MŽP č. 335/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé 

organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a 

distribuce benzinu, ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb. 

o Vyhláška MŽP č. 373/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou 

se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední 

regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů 

podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních 

regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění 

ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/2005 Sb. 

o Vyhláška MŽP č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o 

provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

o Vyhláška MŽP č. 13/2009 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro 

stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší. 

o Vyhláška MŽP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových 

látek, přípustné míry obtěžování zápachem způsobu jejího zjišťování. 

Nařízení: 

o Nařízení vlády č. 476/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o 

emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních 

zdrojů znečišťování ovzduší. 

o Nařízení vlády č 475/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o 

stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních 

zdrojů znečišťování ovzduší [39]. 
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o Nařízení vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí ze 

stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů. 

o Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a 

prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru 

znečišťování životního prostředí. 

o Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro 

některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur 

a emisních projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb. 

o Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 

pro spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb. 

o Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 

 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

 

§ 2 Vymezení základních pojmů (viz. obrázek 11): 

 Emise - látky znečišťující ovzduší z jednotlivých zdrojů 

 Imise - znečišťující látky, které se vykytují v přízemní vrstvě atmosféry a škodlivě 

působí na zdraví lidí, přírodu a hmotné statky 

 Transmise - přenos znečišťujících látek v atmosféře 

 Depozice - látky, které dopadnou na zemský povrch 

 

 

Obr. 11 Přenos znečišťujících látek [8] 
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6.2 Součastné platné předpisy v oblasti kvality vnitřního prostředí budov 

Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí budov jsou obecně dány zákony, jejich 

podrobnější rozpracování včetně limitů pro jednotlivé faktory najdeme v příslušných 

prováděcích předpisech, tj. nařízeních vlády a vyhláškách. V oblastech, které právně 

závaznými předpisy pokryty nejsou např. byty a bytové domy, jsou k dispozici řady 

technických norem - to jsou však pouze doporučení, k jejichž respektování není současným 

právním systémem nikdo nucen. 

Seznam platných předpisů týkajících se požadavků na kvalitu vnitřního prostředí 

budov - větrání vnitřních prostor, limitů fyzikálních, chemických a biologických faktorů, 

prostorových požadavků: 

Zákony: 

o Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (nahrazuje zákon č. 50/1976 Sb.)  

o Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu v platném znění 

o Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění 

o Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (nahrazuje zákon č. 155/2000 Sb.) 

o Zákon č. 309/2007 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 

Prováděcí předpisy: 

o Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací (prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb.)  

o Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

(prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb.)  

o Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci (prováděcí předpis k zákonu č. 309/2007 Sb. a 262/2006 Sb.)  

o Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. Vyhláškou se mj. ruší vyhláška č. 137/1998 Sb., o 

obecných technických požadavcích na výstavbu. 
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o Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

o Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické 

limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí 

pobytových místností některých staveb (prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 

Sb.)  

o Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických 

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 

činnostech epidemiologicky závažných (prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 

Sb.) ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.  

o Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích 

venkovních hracích ploch (prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb.) [39]. 

 

 

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

 

Předmět úpravy: Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob 

v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, 

jejich působnost a pravomoc.  

 

§ 2 Vymezení základních pojmů: 

 

 Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní 

stav je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem 

života.  

 Ochrana a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a 

ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a 

hromadně se vyskytujících onemocnění, nemocí souvisejících s prací a jiných 

významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zachováním.  

 Hodnocením zdravotních rizik je odhad míry závažnosti zátěže populace vystavené 

rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek a způsobu života. Výsledek 
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Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity 

chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 

místností některých staveb  

 

§1 Předmět úpravy:  touto vyhláškou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních 

a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností, staveb, zařízení pro 

výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb 

zdravotnických zařízení léčebně preventivní péče, ústavů sociální péče, ubytovacích 

zařízení, staveb pro obchod a staveb pro shromažďování většího počtu osob.  

 

§2 Základní pojmy:  

 Biologickými ukazateli ovlivňující lidské zdraví ve vnitřním prostředí staveb – 

mikroorganismy a alergeny roztočů. 

 Alergenem roztočů – trávicí enzymy roztočů z čeledi Pyroglyphidae, obsažené 

v jejich zažívacím traktu a vylučované společně s exkrementy do prostředí. 

 Guaninem – látka obsažená v exkrementech roztočů, jejíž přítomnost v prostředí 

detekuje výskyt roztočů. 

 Mikroklimatickými podmínkami – podmínky teplotní, vlhkostní a proudění 

vzduchu ve vnitřním prostředí staveb. 

 Mikroorganismy – jen bakterie a plísně vyrostlé za podmínek zkoušení 

stanovených českými technickými normami. 

 Klimatizací – větrání zajišťující úpravu čistoty, teploty a vlhkosti vzduchu 

přiváděného do místnosti. 

 Standardní podmínky – teplota vzduchu 20 °C a tlak vzduchu 101,32 kPa.  

 

§3 Mikroklimatické podmínky :  

 Provoz v pobytových místnostech se zajišťuje tak, aby byly dodrženy přípustné 

mikroklimatické podmínky uvedené v příloze č. 1 s výjimkou mimořádně 

chladných nebo mimořádně teplých dnů.  

 Pobytové místnosti musí mít zajištěno přímé nebo nucené větrání. 
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 Množství vyměňovaného vzduchu ve větraném prostoru se stanovuje s ohledem na 

množství osob a vykonávanou činnost tak, aby byly dodrženy mikroklimatické 

podmínky a hygienické limity chemických látek a prachu [39]. 

 

Mikroklimatické podmínky ( Příloha č. 1 k vyhlášce č. 6/2003 Sb.) 

Tabulka 11  Požadavky na výslednou teplotu kulového teploměru [39] 

Typ pobytové místnosti 

Výsledná teplota 
tg(°C) 

období roku 
teplé                                                 chladné 

Ubytovací zařízení 24,5  ±  2,0 22,0  ± 2,0 

Zasedací místnost staveb 
pro shromažďování většího 
počtu osob 

24,5  ± 1,5 22,0  ± 2,0 

Haly kulturních a 
sportovních zařízení 

24,5  ± 1,5 22,0  ± 2,0 

Učebny 24,5  ± 1,5 22,0  ± 2,0 

Ústavy sociální péče 24,0  ± 2,0 22,0  ± 2,0 

Zdravotnická zařízení 24,0  ± 2,0 22,0  ± 2,0 

Výstaviště 24,5  ± 2,5 22,0  ± 3,0 

Stavby pro obchod 23,0  ± 2,0 19,0  ± 3,0 

 

 

Tabulka 12 Rychlost proudění vzduchu v pobytových místnostech [39] 

Teplé období roku 0,16 – 0,25 m.s-1 

Chladné období roku 0,13 – 0,20 m.s-1 

 

 

Tabulka 13 Relativní vlhkost vzduchu v pobytových místnostech [39] 

Teplé období roku Nejvýše 65 % 

Chladné období roku Nejméně 30 % 
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Tabulka 14 Teploty a množství odváděného vzduchu pro hygienická zařízení u pobytových 

místností [39] 

 
Teplota vzduchu ti (°C) 

Množství odváděného vzduchu 

za hodinu 

Umývárny 22 30 m3 na 1 umyvadlo 

Sprchy 25 35 – 110 m3 na jednu sprchu 

WC 18 
50 m3 na 1 mísu 

25 m3 na pisoár 

 

Limitní koncentrace chemických ukazatelů ve vnitřním prostředí staveb 

( příloha č. 3 k vyhlášce č.6/2003Sb.) 

Tabulka 15  Limitní hodinové koncentrace chemických ukazatelů a prachu [39] 

Ukazatelé Jednotka Limit d) 

Oxid dusičitý µg·m-3 100 

Frakce prachu PM10
 a) µg·m-3 150 

Frakce prachu PM2,5 
b) µg·m-3 80 

Oxid uhelnatý µg·m-3 5 000 

Ozón µg·m-3 100 

Azbestová a minerální vlákna c) počet vláken·m-3 1 000 

Amoniak µg·m-3 200 

Benzen µg·m-3 7 

Toluen µg·m-3 300 

Suma xylenů µg·m-3 200 

Styren µg·m-3 40 

Etylbenzen µg·m-3 200 

Formaldehyd µg·m-3 60 

Trichloretylen µg·m-3 150 

Tetrachloretylen µg·m-3 150 

Vysvětlivky: 
a) Frakce prachu PM10 – prachové částice s převládající velikostí částic o průměru 

10 µm, které projdou speciálním selektivním filtrem s 50 % účinností. 
b) Frakce prachu PM2,5 – prachové částice s převládající velikostí částic o průměru 

2,5 µm, které projdou speciálním selektivním filtrem s 50 % účinností.  
c) Průměr vlákna <3 µm, délka vlákna ≥ 5 µm, poměr délky a průměru vlákna je > 3:1 
d) Limity jsou stanoveny pro koncentrace látek vztažené na standardní podmínky. 
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6.3 Legislativa Slovenska 

Zákon NR SR č.. 126/2006 Z. z., o veřejném zdravotnictví a o změně a doplnění  

některých zákonů 

§ 13 Vnitřní prostředí budov:   
 Požadavky na osvětlení, insolace, jiné druhy optického záření, na tepelně vlhkostní 

mikroklima, vytápění a větrání 

 Ovzduší v budovách 

 

Vyhláška MZ SR č. 326/2002 Z.z., kterou se stanovují nejvyšší přípustné hodnoty zdraví 

škodlivých faktorů ve vnitřním ovzduší budov 

 

Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z.z., o podrobnostech o požadavcích na vnitřní prostředí 

budov a o minimálních požadavcích na byty nižšího standardu a  na ubytovací zařízení 

 

§1 Předmět úpravy:  Toto nařízení vlády upravuje podrobnosti o požadavcích na vnitřní 

prostředí budov, minimální stanovené požadavky na byty nižšího standardu, požadavky na 

ubytovací zařízení a podrobnosti o povinnostech provozovatelů ubytovacích zařízení.  

 

§2 Základní pojmy:  

 Dlouhodobý pobyt – pobyt lidí, který trvá v průběhu 24 hodin více jak 4 hodiny a 

opakuje se při trvalém užívání budovy více jak 1-krát za týden. 

 Krátkodobý pobyt – pobyt lidí, který trvá v průběhu 24 hodin méně jak 4 hodiny. 

 Zdraví škodlivými faktory – vybrané chemické, mikrobiologické a biologické 

znečišťující látky ovlivňující lidské zdraví ve vnitřním ovzduší budov. 

 Mikrobiologickými znečišťujícími látkami – bakterie, plísně a mikroskopické  

vláknité houby, které vyrůstaly při podmínkách zkoušení stanovených slovenskými 

technickými normami. 

 Intenzita výměny vzduchu – počet výměn vzduchu v definovaném objemu za 

jednotku času. 

 Standardními podmínkami – teplota vzduchu je 20 °C a tlak vzduchu je 101,32 kPa 

[40]. 
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Tabulka 16

 

Limitní hodnoty zdraví škodlivých faktorů ve vnitřním ovzduší 

                      ( Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 353/2006 Z.z. ) [40] 

   Limitní hodnoty chemických látek a tuhých částic ve vnitřním ovzduší budov  

Znečišťující látka 
Nejvyšší 

přípustná 
hodnota ( µg·m-3) 

Čas
(h) 

Poznámka 

30 000 1 
Oxid uhelnatý 

10 000 8 

Vystavené hodnoty nesmí přesahovat stanovený čas, 
toto vystavení se nesmí zopakovat v průběhu 8 h. 

Tuhé částice PM10 50 24 
Prachové částice převládající velikostí částic o 
průměru 10 µm, které projdou speciálním selektivním 
filtrem s 50 % účinností. 

Oxid dusičitý 200 1  

Ozón 120 8  

Oxid siřičitý 125 24  

100 0,5  

Formaldehyd 
60 24  

Amoniak 200 24  

8 000 24  

Toluen 
260 168  

Xyleny 4 800 24  

800 24  

Styren 
260 168  

Tetrachloretylen 250 24  

Sirouhlík 100 24  

Sirovodík 150 24  

Azbestová vlákna 1 000 vláken.m-3 
 Vztahuje se na průměr vlákna menšího jak 3 µm, délka 

vlákna větší jak 5 µm a poměr délky a průměru vlákna 
je větší jak 3:1 

Pachové látky Nesmí být v koncentracích obtěžující obyvatelstvo 



7 Praktická část 

Měření probíhala v létě 2009 a v zimě 2010. Celkem byly měřeny tři různé objekty 

na území města Ostravy. První měření se uskutečnilo v bytě v cihlové zástavbě v městské 

části Poruba. Druhé měření bylo provedeno v rodinném domě v Bartovicích a jako 

poslední byla měřena kancelář na VŠB-TU Ostrava v Porubě.  

7.1 Použitá metodika  

Metodika použitá při našem měření: 

1. výběr lokality pro měření - různá místa na území města Ostravy s blízkostí AIM 

2. výběr objektů - vybrány objekty s různým stářím nábytku, stářím stavby apod.  

3. volba faktorů, které se budou měřit a přístrojové vybavení – analyzátor Grimm 1.108 

pro měření PM10, čerpadlo Viliam 3500 pro nasátí formaldehydu, přístroj TESTO pro 

měření mikroklimatu ( teploty, relativní vlhkosti vzduchu) 

4. zpracování a vyhodnocení výsledků – tabelární a grafickou formou 

7.2 Vybrané lokality a měřené objekty 

7.2.1 Byt v Ostravě - Porubě 

Měření proběhlo ve tří pokojovém bytě, který se nachází ve třetím patře cihlového 

domu na ulici Náměstí Boženy Němcové 640/9 v Ostravě - Porubě. Měřící přístroje byly 

umístěny v pokoji s okny do ulice 17. Listopadu. Měřený pokoj byl původně dětský pokoj, 

dnes slouží jako pracovna, která není každodenně využívána. Pokoj je velký 16 m2 a 

nábytek, který se  zde  nachází je přes dvacet let starý. Výmalba pokoje byla provedena 

před třemi léty. 

V místnosti jsou dvě plastová okna směřující na západ a je na nich celoročně 

otevřena mikroklimatizace. Pod okny jsou umístěny dva radiátory, které byly během 

zimního měření zapnuty. Na oknech visí záclona a na zemi je položen koberec, který byl 

naposledy chemicky čištěn před dvěmi lety. K dalšímu vybavení pokoje patří dva dřevěné 

psací stoly se židlemi, dvě postele a komoda. Dále se zde nachází šestnáct květin, pět 

z nich stojí na zemi u vchodu do pokoje, zbytek je umístěn na parapetu oken.  

Měření se prováděla při uzavřených oknech, běžně jsou okna v místnosti nepřetržitě 

otevřena. Měřící přístroje byly umístěny na psacím stole u okna. Na obrázku 12 je místo 
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měření znázorněno na mapě města Ostravy ( písmeno A), také je vyznačena nejbližší 

stanice automatizovaného imisního monitoringu (písmeno B). 

 

A

B

Obr. 12 Mapa Ostravy s vyznačeným měřeným bytem a stanicí AIM  [43] 

7.2.2 Rodinný dům v Ostravě - Bartovicích 

Rodinný dům se nachází v ulici Stařešinská 507/6 v Ostravě - Bartovicích. Jedná se 

o dvoupatrový vilový dům, postavený z ytongu. Měření proběhla v kuchyni, která je 

spojena s obývacím prostorem. Obě místnosti budou majitelem užívány jako pracovní 

prostory a nacházejí se v přízemí. V létě byl dům těsně před kolaudací, při měření v zimně 

byly již prostory zkolaudovány. Dům je starý 2 roky a vybaven úplně novým nábytkem 

vyrobeným z dřevotřísky. Velikost měřeného prostoru je 57 m2.  

Kuchyň je tvořena kuchyňskou linkou z lamina a jedním dřevěným jídelním stolem 

se židlemi. V kuchyni je dále jedno plastové okno, pod kterým je umístěn radiátor, který 

byl vypnutý, jak při měřeni v létě, tak v zimě. Na podlaze je dlažba. Také se zde nachází 4 

umělé květiny. 

Obývací prostor je vybaven obývací stěnou a koženou sedací soupravou. Dále jsou 

zde tři plastová okna a jedny vstupní dveře z plastu. Okna i dveře jsou směřována na SV. 

Pod každým oknem je umístěn radiátor. Na stropě je nalepen polystyren a na podlaze 

je dlažba. Z obývacího prostoru vede otevřené dřevěné schodiště do druhého patra.  
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Obrázek 13 označuje místo měřeného domu - písmeno A na mapě města Ostravy, 

a písmenem B je označena nejbližší stanice AIM v měřené lokalitě.  

 

A

B

Obr. 13 Mapa Ostravy s vyznačeným rodinným domem a stanicí AIM  [43] 

7.2.3 Kancelář v Ostravě - Porubě 

Posledním měřeným místem je kancelář VŠB-TU Ostrava. Budova školy byla 

postavena ze železobetonových panelů v 70-tých letech minulého století. Měřená kancelář 

J 220 se nachází v prvním patře školy. Místnost je veliká 7 x 3 m a byla naposledy 

vymalována v roce 2004. 

V kanceláři jsou dvě kovová netěsnící okna směřující na západ. Na oknech jsou 

umístěny záclony a na jejich parapetech se nachází osm květin. V místnosti je dále pět 

stolů, starších 20-ti let, z toho tři jsou natřené modrou barvou na dřevo v roce 2009. Podél 

stěny je umístěna skříňová sestava vyrobená z lamina, která byla pořízena v roce 2008. Na 

zemi je nalepen koberec Kovral. Kancelář je dále vybavena varnou konvicí, ledničkou, 

hasicím přístrojem, přímotopem, radiátorem, čtyřmi židlemi, počítačem, tiskárnou a 

umyvadlem kolem kterého jsou nalepeny keramické obklady.  

Před zahájením měření v létě, v době netopné sezony, byla kancelář důkladně 

vyvětrána. Během měření v místnosti byla okna uzavřena a byl zapnut přímotop. Při 

měření v zimně v topné sezoně byl zapnut radiátor i přímotop. Kancelář, na rozdíl od 

ostatních měřených míst je celoročně užívána. Na obrázku 14 je vyznačena poloha školy 

(písmeno A) a nejbližší stanice AIM (písmeno B). 
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A

B 

Obr. 14 Mapa Ostravy s vyznačenou měřenou kanceláří a stanicí AIM  [43] 

Měření v netopné sezoně se uskutečnila v době od 19.08. do 24.09.2009. V topné 

sezoně proběhla všechna měření v měsíci únoru 2010. 

7.3 Přístrojové vybavení 

K měření byly využity dva přístroje. Koncentrace PM10  byla měřena pomocí 

analyzátoru Grimm 1.108. Jde o analyzátor určený pro kontinuální měření koncentrace 

prašného aerosolu v uzavřených prostorách a měření počtu prachových částic ve vzduchu. 

Pracuje na optickém principu – leaser. Grimm je kompaktní zařízení tvořené jedním dílem. 

Vzorek je odebírán přímo z okolí přístroje prostřednictvím vstupního sacího otvoru. Po 

zvolení požadovaného nastavení a následném zapnutí probíhá analýza přiváděného vzorku 

vzduchu zcela automaticky, na displeji analyzátoru se zobrazuje přímo koncentrace měřené 

veličiny. Koncentrace prašnosti je měřena v µg/m3 a získává se jako průměr za určitou 

vzorkovací dobu, kterou je možno nastavit. Do protokolu se uvádějí hodinové a podle 

potřeby minutové průměrné koncentrace v µg/m3. Přesnost analyzátoru je zaručena 

správnou hodnotou kalibrační konstanty, průtoku, teplot a je ověřována podle analytického 

schématu. Ke kontrole dochází před měřením, nikoliv však každý den. Kalibrace je 

prováděna pouze u výrobce 1x za rok, přesnost je 5 %.  

Pro manuální stanovení formaldehydu v pracovním ovzduší se používá metody 

založené na odběru vzorku ve vzorkovacím zařízení tvořeném sorpční trubicí naplněnou 

peletami pokrytými vrstvou 2,4-dinitrofenylhydrazinu. Exponovaný sorbent se extrahuje 
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acetonitrilem a obsah analytu se stanoví kapalinovou chromatografií s UV detekcí. Metoda 

je určena pro stanovení formaldehydu v rozsahu od 0,23 μg do 37 μg na vzorek (NIOSH 

method 2016 1994). Před transportem se odebraná kolonka uzavře přiloženými ucpávkami, 

zabalí se do alobalové folie a v chladu se transportuje do laboratoře, kde se skladuje 

v lednici po dobu maximálně dvou týdnů. Při stanovení formaldehydu bylo použito 

čerpadla Viliam 3500 a vzorky byly vyhodnoceny v analytické laboratoři Zdravotního 

ústavu v Karviné.  

7.4 Vlastní měření 

7.4.1 Měření - byt v Ostravě – Porubě 

Datum:    19. 08. 2009 

Začátek měření:    9:10 hodin 

Konec měření:   12:10 hodin 

Počáteční teplota a rel. vlhkost: 22,3 °C a  50 % 

Konečná teplota a rel. vlhkost: 24,3 °C a  40 % 

Průtok vzduchu:   1 litr 

Měřené znečišťující látky:  PM10 

     Formaldehyd 

Nejbližší stanice AIM:  Ostrava - Poruba, K myslivně 3/2182 

Počasí:                                                Synoptická mapa Evropy dne 19.8. 2009 

 

 
Obr. 15 Synoptická mapa Evropy  [42] 
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7.4.2 Měření - byt v Ostravě – Porubě 

Datum:    23. 02. 2010 

Začátek měření:   8:45 hodin 

Konec měření:   12:00 hodin 

Počáteční teplota a rel. vlhkost: 18,6 °C a  39 % 

Konečná teplota a rel. vlhkost: 21°C a  35 % 

Průtok vzduchu:   1 litr 

Měřené znečišťující látky:  PM10 

     Formaldehyd 

Nejbližší stanice AIM:  Ostrava - Poruba, K myslivně 3/2182 (ČHMÚ) 

Počasí:                                                 Synoptická mapa Evropy dne 23.2. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Synoptická mapa Evropy [42] 

Pohled na cihlový dům, ve kterém měření probíhala je uveden na obrázku 17 a 

umístění měřících přístrojů znázorňují obrázky 18 a 20. Na obrázku 19 je měřený pokoj. 

  

Obr. 17 Měřený dům [autor] Obr. 18 Umístění přístrojů [autor] 
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Obr. 19 Pohled na pokoj [autor] Obr. 20 Pohled na měřící přístroje v pokoji  
[autor] 

 

7.4.3 Měření  - rodinný dům v Ostravě - Bartovicích 

Datum:    02. 09. 2009 

Začátek měření:    9:15 hodin 

Konec měření:   12:15 hodin 

Počáteční teplota a rel. vlhkost: 21,3 °C a  56 % 

Konečná teplota a rel. vlhkost: 21,7 °C a  60 % 

Průtok vzduchu:   1 litr 

Měřené znečišťující látky:  PM10 

     Formaldehyd 

            Nejbližší stanice AIM:  Ostrava-Bartovice, Nad Obcí 2859/1,  

(ZÚ Ostrava) 

Počasí:                                      Synoptická mapa Evropy dne 2.9. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Synoptická mapa Evropy [42] 
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7.4.4 Měření - rodinný dům v Ostravě - Bartovicích 

Datum:    25. 02. 2010 

Začátek měření:    8:25 hodin 

Konec měření:   11:40 hodin 

Počáteční teplota a rel. vlhkost:  9,7 °C a  55 % 

Konečná teplota a rel. vlhkost:  8,7 °C a  62 % 

Průtok vzduchu:   1 litr 

Měřené znečišťující látky:  PM10 

     Formaldehyd 

Nejbližší stanice AIM:  Ostrava-Bartovice, Nad Obcí 2859/1  

(ZÚ Ostrava) 

Počasí:                                      Synoptická mapa Evropy dne 25. 2. 2010 

 

 

Obr. 22 Synoptická mapa Evropy [42] 

Měřící přístroje byly umístěny na kuchyňské lince rodinného domu viz obrázek 23. 

Celkový pohled na kuchyň je zobrazen na obrázku 24. Na obrázku 25 je chodba vedoucí 

do obývacího prostoru a na obrázku 26 je měřený rodinný dům v Bartovicích. 
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Obr. 23 Kuchyň rodinného domu [autor] Obr. 24 Pohled na přístroje, jejich 
umístění v kuchyni [autor] 

 

  

Obr. 25 Pohled na chodbu vedoucí do 
obývacího pokoje [autor] 

Obr. 26 Rodinný dům [autor] 

7.4.5 Měření  - kancelář v Ostravě – Porubě  

Datum:    24. 09. 2009 

Začátek měření:   8:35 hodin 

Konec měření:   11:35 hodin 

Počáteční teplota a rel. vlhkost: 21,4 °C a  61 % 

Konečná teplota a rel. vlhkost: 23,1 °C a  56,7 % 

Průtok vzduchu:   1 litr 

Měřené znečišťující látky:  PM10 

     Formaldehyd 

Nejbližší stanice AIM:  Ostrava - Poruba, K myslivně 3/2182 

Počasí:                                      Synoptická mapa Evropy dne 24. 9. 2009 
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Obr. 27 Synoptická mapa Evropy [42] 

7.4.6 Měření - kancelář v Ostravě – Porubě 

Datum:    24. 02. 2010 

Začátek měření:   8:30 hodin 

Konec měření:   11:30 hodin 

Počáteční teplota a rel. vlhkost: 21,4 °C a  35 % 

Konečná teplota a rel. vlhkost: 25,7 °C  a  30 % 

Průtok vzduchu:   1 litr 

Měřené znečišťující látky:  PM10 

     Formaldehyd 

Nejbližší stanice AIM:  Ostrava - Poruba, K myslivně 3/2182 (ČHMÚ) 

Počasí:                                                Synoptická mapa Evropy dne 24. 2. 2010 

 

Obr. 28 Synoptická mapa Evropy [42] 
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Umístění přístrojů na psacím stole je na obrázku 29 a pohled na celou kancelář 

zobrazuje obrázek 30. Obrázek 31 znázorňuje analyzátor Grimm 1.108, určený pro 

kontinuální měření koncentrace prašného aerosolu v uzavřených prostorách a měření počtu 

prachových částic ve vzduchu a čerpadlo Viliam 3500 pro stanovení formaldehydu je na 

obrázku 32. 

 

  

Obr. 29 Pohled na umístění měřících 
přístrojů  [autor] 

Obr. 30 Celkový pohled na kancelář 
[autor] 

 

 

 

 
 

Obr. 31 Analyzátor Grimm 1.108 [autor] Obr. 32 Čerpadlo pro odběr 
formaldehydu [autor] 
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8 Výsledky a diskuse 

Grafické vyhodnocení naměřených hodnot PM10 v měřených objektech v topné a 

netopné sezóně je znázorněno na obrázcích  33, 34, 35. 
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Obr. 33 Časový průběh změny koncentrace PM10 v bytě v topné a netopné sezóně 
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Obr. 34 Časový průběh změny koncentrace PM10 v rodinném domě 
v topné a netopné sezóně 

 55



0

10

20

30

40

50

60

8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15

Čas [hodiny]

P
M

1
0
[µ

g
/m

3
]

Kabinet zima
Kabinet léto

 

Obr. 35 Časový průběh změny koncentrace PM10 v kanceláři v topné a netopné sezóně  
 

 

Veškeré naměřené hodnoty a jejich limity jsou uvedeny v tabulkách 17 a 18.  

Tabulka 17   Naměřené hodnoty teploty a vlhkosti 

Teplota (°C) Vlhkost (%) 

Léto Zima Léto Zima 

 

Počáteční Konečná Počáteční Konečná Počáteční Konečná Počáteční Konečná

Byt 22,3 24,3 18,6 21 50 40 39 35 
Dům 21,3 21,7 9,7 8,7 56 60 55 62 
Kancelář 21,4 23,1 21,4 25,7 61 56,7 35 30 
Limit 24,0 ± 2,0 22,0 ± 2,0 nejvýše 65 nejméně 30 

 
 

Tabulka 18   Naměřené hodnoty PM10 a formaldehydu 

PM10 (µg/m3) 
Formaldehyd 

(µg/m3) 

Léto Zima 

  

Prům. 
hodnoty Max.hodnota Min.hodnota

Prům. 
hodnoty Max.hodnota Min.hodnota 

Léto Zima 

Byt 20 80 4,36 27,96 48,73 20,46 28 30 
Dům 35,32 111,54 16,06 68,63 116,82 56,55 60,4 36 
Kancelář 27,96 48,73 20,46 29,01 49,94 15,95 48 63 
Limit 150 150 150 150 150 150 60 60 
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8.1 Hodnocení formaldehydu  

Rodinný dům - Dům je vybaven novým nábytkem. Byly zde zjištěny nejvyšší 

hodnoty formaldehydu oproti ostatním měřeným místům v netopné sezóně. Jednou z příčin 

vysokých hodnot formaldehydu v místnosti je druh použitého materiálu, ze kterého je 

kuchyň vyrobena, a to lamino, ve kterém je zejména koncentrace formaldehydu vysoká. 

Hlavním zdrojem formaldehydu v bytech bývá jeho vybavení - nábytek z dřevotřískového 

materiálu, podlahoviny, koberce, dekorační tkaniny či tapety. Je obsažen v syntetických 

pryskyřicích, lepidlech a v některých mořidlech na dřevo apod. Také záleží na stáří 

nábytku. Dříve publikované studie dokázaly že v novém nábytku jsou koncentrace 

formaldehydu vyšší než u nábytku staršího. Emise formaldehydu ze všech materiálů časem 

exponenciálně klesají, např. u nového koberce dochází ke snížení na polovinu cca po 3 

měsících. Dalším možným důvodem je minimální větrání v místnosti. Dům je zateplen a 

vybaven plastovými okny, únik vzduchu je zde minimální. V zimně byla koncentrace 

formaldehydu již podstatně nižší, díky pravidelnému větraní místnosti.  

Kancelář - Kancelář je zařízena nábytkem různého stáří. Zde byla koncentrace 

formaldehydu v létě druhá nejvyšší, zatím co v zimě byla dokonce nejvyšší ze vše 

měřených míst a to 63 µg/m3. Možná příčina takto vysoké naměřené koncentrace 

formaldehydu je teplota, která zde byla nejvyšší na rozdíl od ostatních měřených míst. 

Formaldehyd se za vysoké teploty uvolňuje do vnitřního prostředí snadněji a ohrožuje 

zdraví jeho uživatelů. 

Byt – V bytě se nachází nejstarší nábytek ve srovnání s ostatními měřenými 

objekty. Dá se předpokládat, že i díky tomu, koncentrace formaldehydu byla zde v létě 

nižší o 54 % na rozdíl od rodinného domu a o 33,3 % nižší v  porovnání s  kanceláří. V 

pokoji jsou plastová okna, na kterých je celoročně otevřena mikroventilace. Pokoj je více 

využíván v zimně než v létě a také se zde začalo kouřit, což mělo za následek zvýšení 

hodnot formaldehydu o 3,3 % oproti létu. Na rozdíl od ostatních měřených míst, kde 

v zimně došlo k jeho poklesu.  

8.2 Hodnocení vlhkosti 

Rodinný dům – Hodnoty vlhkosti v domě byly v létě vysoké, v zimě dokonce 

vzrostla hodnota vlhkosti v domě na 62 % oproti ostatním měřeným místům, kde došlo 

k poklesu vlhkosti v chladném období roku. I tato vysoká relativní vlhkost měla 
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nepochybně vliv na množství naměřeného formaldehydu v rodinném domě. Formaldehyd 

se za poměrně vysoké vlhkosti dostává do vnitřního prostředí a ohrožuje zdraví jeho 

uživatelů. Následně propukají problémy s bolestí hlavy, se suchem v ústech, kašlem, 

problémy s vyrážkou. Podrážděnost, nervozita a nesnášenlivost představují další 

doprovodné jevy. 

Byt – Počáteční vlhkost byla vyšší než konečná, jak v topné sezoně, tak v netopné. 

Rozdíl mezi počáteční a konečnou vlhkostí v létě byl 10 % a v zimě pouhé 4 %. 

Kancelář – Stejně jako v bytě, byla relativní vlhkost naměřená v netopné sezoně 

nižší než v topné sezoně a počáteční relativní vlhkost byla vyšší než konečná.  

8.3 Hodnocení PM10  

Rodinný dům - Nejvyšší hodnoty PM10 ze všech měřených míst jsou zapříčiněny 

z největší pravděpodobností prostředím, ve kterém se rodinný dům nachází. Maximální 

naměřená hodnota PM10 zde v létě byla 111,54 µg/m3 a v zimě 116,82 µg/m3. Městský 

obvod Ostava - Bartovice patří k místům s největším znečištěním ovzduší v Ostravě. Tato 

situace je zapříčiněna mimo jiné taky díky emisím vypouštěných společností Arcelor 

Mittal Steel Ostrava, která se nedaleko nachází. 

Kancelář - Hodnoty PM10 se výrazně neliší mezi létem a zimou. Kancelář společně 

s bytem se nachází v Porubě, kde je čistota ovzduší na Ostravsku jedna z nejlepších.  

Byt - Průměrné hodnoty PM10 jsou zde vyšší v topné sezóně oproti netopné, stejně 

tak jako u ostatních měřených míst. 

8.4 Hodnocení na základě vyhlášky 

Rodinný dům – podléhá vyhlášce č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity 

chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 

místností některých staveb, protože je využíván majitelem jako kancelář. Naměřená 

teplota, jak na začátku, tak na konci měření v létě, odpovídá vyhlášce pro teplé období 

roku, počáteční teplota v zimě je o 1 °C nižší než je uvedeno ve vyhlášce, zatím co 

konečná teplota již byla v souladu s vyhláškou. Relativní vlhkost vzduchu naměřená v létě 

byla pouze o 5 % nižší než je limit uvedený vyhláškou. Maximální hodnoty frakce prachu 

PM10, jak v létě, tak v zimě nepřekročily limit daný vyhláškou. Zatím co hodnota 

formaldehydu v létě stanovený limit ve vyhlášce překročila o 0,4 µg/m3.  
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Kancelář – stejně jako rodinný dům podléhá vyhlášce č. 6/2003 Sb. Naměřená 

počáteční i končená teplota v teplém období roku odpovídala hodnotám stanovených 

vyhláškou, na rozdíl od konečné teploty v chladném období roku, která  byla vyšší o 2 °C 

než je požadavek ve vyhlášce. Počáteční relativní vlhkost v teplém období roku byla 

v kanceláři poměrně vysoká, ale v průběhu měření došlo k jejímu poklesu. V zimě došlo 

k poklesu konečné relativní vlhkosti vzduchu až na limit stanovený vyhláškou pro chladné 

období roku. Naměřená koncentrace formaldehydu v zimě překročila o 3 µg/m3 limit 

stanovený vyhláškou. Zjištěné frakce PM10 v topné a netopné sezoně nepřekračují limity 

uvedené ve vyhlášce. 

8.5 Hodnocení AIM stanic 

Stanice AIM v Bartovicích 

Klasifikace stanice  Průmyslová 

Adresa stanice :  Nad Obcí 2859/1, Ostrava – Bartovice 

Zeměpisné souřadnice: 49°48'25'' sš;  18°20'20'' vd 

Umístění: Mezi rodinnými domy, od rušné komunikace cca 50 m, 

průmyslová zóna v JZ sektoru 

Datum vzniku: 1.2.2003 

Uvedená data v tabulce 19 jsou zaznamenána od osmé hodiny ráno do jedné 

hodiny odpoledne. Při porovnání koncentrací PM10 naměřených uvnitř rodinného domu 

s daty naměřenými stanicí AIM bylo zjištěno, že koncentrace PM10 je v rodinném domě 

vyšší než ve venkovním ovzduší. V létě činil rozdíl při porovnání maximálních hodnot 

PM10 venkovního a vnitřního prostředí 39,5 µg/m3 a v zimě 19,8 µg/m3. Koncentrace 

formaldehydu zde nemohly být porovnány, protože stanice AIM v Bartovicích 

formaldehyd neměří. Stanice AIM v Bartovicích je uvedena na obrázku 36. 

Tabulka 19  Data ze stanice AIM v Radvancích a rodinného domu 

Teplota (°C) Relativní vlhkost (%) Frakce PM10 (µg/m3) 
 

Léto Zima Léto Zima Léto Zima 

Stanice AIM 21,9 - 25,9 3,2 - 10,8 48 - 52 62 - 98 22 - 66 61 - 97 

Rodinný dům 21,2 - 21,7 8,7 - 9,7 56 - 60 55 - 62 16,06 - 111,54 56,55 - 116,55 
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Obr. 36  Měřicí stanice Ostrava Bartovice [41] 

 

 

Stanice AIM v Porubě 

Klasifikace stanice:  Pozaďová, předměstská ,obytná 

Adresa stanice :  K Myslivně 3708 00 Ostrava - Poruba  

Zeměpisné souřadnice: 49°49´31.061" sš 18°9´33.392" vd  

Umístění: K jihu mírně skloněný pozemek pobočky ČHMÚ Ostrava, 

původně dobrá otevřená lokalita, klimatologická stanice 

ČHMÚ. Od ledna 1999 je v blízkosti stanice benzínová 

pumpa a pokračuje zde výstavba rodinných domů, která 

skončila v roce 2002. 1,5 km vzdáleno zemědělské družstvo s 

chovem skotu. 

Datum vzniku: 01.01.1970 

 

Data v tabulce 20 jsou zaznamenána od osmé hodiny ráno do jedné hodiny 

odpoledne. V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty frakce PM10. Formaldehyd a data 

z 24. 2. 2010 nám nebyla i přes podanou žádost poskytnuta. Při porovnání hodnot relativní 

vlhkosti vzduchu v zimě, mezi bytem a hodnotami ze stanice AIM, je patrné, že relativní 

vlhkost vzduchu venku byla 2 x vyšší než v bytě. V kanceláři bylo naměřeno o 

21,99 µg/m3 prachových částic velikosti PM10 méně než bylo naměřeno ve venkovním 

ovzduší. 
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Tabulka 20   Data ze stanice AIM v Porubě , pro byt a kancelář 

Teplota (°C) Relativní vlhkost (%) Frakce PM10 (µg/m3) 
 

Léto Zima Léto Zima Léto Zima 

Stanice AIM 10 - 19 4 - 8,3 34 - 67 61 - 78 27 30 

Byt 22,3 - 24,3 18,6 - 21 40 - 50 35 - 39 20 27,96 

Stanice AIM 15,5 - 19 X 58 - 85 X 34 51 

Kancelář 21,4 - 23,1 21,4 - 25,7 56,7 - 61 30 - 35 27,96 29,01 

 

 

8.6 Hodnocení používané metodiky 

Použitá metodika se jevila jako vyhovující. Volba lokalit, vybraných objektů, 

použitých přístrojů a analyzátorů byla optimální. Hlavním problémem při řešení této 

problematiky se ukázala volba měřených faktorů. Stanovení jednotlivých faktorů je 

finančně náročné, z tohoto důvodu nebyly měřeny další ovlivňující faktory jako jsou: 

plísně, bakterie, radon, azbest, oxid uhelnatý, oxid dusíku, oxid siřičitý, proudění a inovaci 

vzduchu atd. Také se nemohlo z finančních důvodů provést přímé srovnání ovlivňujících 

faktorů ve vnitřním prostředí a ve venkovním ovzduší (PM10, formaldehyd, relativní 

vlhkost).  

 

 

 

 

 

 



9 Závěr 

Úkolem této diplomové práce byla problematika měření faktorů ovlivňujících 

vnitřní ovzduší: PM10, formaldehyd a mikroklima (teplota, relativní vlhkost). Informace o 

problematice měření faktorů ovlivňujících vnitřní ovzduší poskytla měření prováděna 

v různých lokalitách města Ostravy, v různých objektech různého stáří, v topné a v netopné 

sezóně. Dílčím cílem bylo zjistit, jak se tato problematika řeší ve světě. 

V zahraniční jsou stanoveny podobné limity jako u nás. Například u CO2 má ČR 

limit od 800 – 1 000 ppm pro vnitřní prostředí, v Německu je limit stanoven 1 000 ppm, 

v Estonsku je limit od 1 000 – 1 500 ppm.  

Použitá metodika se jevila jako vyhovující. Volba lokalit, vybraných objektů, 

použitých přístrojů a analyzátorů byla optimální. Hlavním problémem při řešení této 

problematiky se ukázala volba měřených faktorů. Stanovení jednotlivých faktorů je 

finančně náročné, z tohoto důvodu nebyly měřeny další ovlivňují faktory jako jsou: plísně, 

bakterie, radon, azbest, CO2, NO, SO2, proudění a inovaci vzduchu atd.   

Měření proběhla ve třech objektech, v různých lokalitách, které se liší účelem 

využívání a stářím vybavení. Podle očekávání nejhorší výsledky byly naměřeny 

v rodinném domě v porovnání s ostatními měřenými místy. Jednalo se o nově postavený 

dům, který má sloužit jako kancelář. V době měření nebyly prostory ještě využívány. 

Rodinný dům byl vybaven novým nábytkem, vyrobeným z lamina, což byla jedna z příčin 

naměřené nejvyšší hodnoty formaldehydu v netopné sezoně. Zjištěná hodnota 

formaldehydu byla zde 1 x vyšší oproti kanceláři a 2 x vyšší oproti bytu, dokonce 

v rodinném domě byl překročen i limit daný vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví 

hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí 

pobytových místností některých staveb. Dalším možným zdrojem formaldehydu 

v rodinném domě je lepidlo, které bylo použito na přilepení stropnic v obývacím prostoru a 

také vysoká relativní vlhkost vzduchu a nedostatečné větrání dané místnosti. V zimě byla 

situace podstatně lepší, hodnota obsahu formaldehydu klesla a dokonce byla nižší, než 

obsah formaldehydu naměřený v kanceláři. Na tento pokles měla s největší 

pravděpodobností vliv teplota, která byla nejnižší ze všech měřených míst a taky byla nižší 

než je stanoveno limitem ve vyhlášce. Jiným možným důvodem poklesu formaldehydu je 

dostatečné větrání. V  domě byly také naměřeny nejvyšší koncentrace PM10, jak v létě, tak 

v zimě. Rodinný dům se nachází v Ostravě - Bartovicích, které patří k místům s nejvíce 

 62



znečištěným ovzduším na Ostravsku. Tato situace je zapříčiněna hlavně blízkostí 

průmyslové společnosti Arcelor Mittal Ostrava a.s. 

Dalším měřeným místem byla kancelář v areálu VŠB-TU vybavena různě starým 

nábytkem. Naměřený formaldehyd v netopné sezoně byl druhý nejvyšší a v topné sezoně 

dokonce nejvyšší ze všech měřených objektů. Na nárůst formaldehydu měla vliv teplota, 

která překročila limit stanovený vyhláškou. 

Nejlepší výsledky formaldehydu a PM10 byly zjištěny v pokoji měřeného bytu 

v Ostravě - Porubě. Místnost byla vybavena starým nábytkem a pravidelně větrána. Byt se 

nachází na kopci, s výrazně lepšími rozptylovými podmínkami než jsou v rodinném domě 

v Bartovicích. Získané výsledky potvrzují dříve publikované studie, že množství 

uvolněného formaldehydu závisí na materiálech použitých v místnosti, teplotě, relativní 

vlhkosti vzduchu atd. Na množství PM10 má mimo jiné nezanedbatelný vliv lokalita, ve 

které se daný objekt nachází. 

Jedním způsobem, jak minimalizovat vliv škodlivin na člověka je kvalitní větrání. 

V posledních desetiletích však dochází při výstavbě budov a jejich vybavování k zavádění 

nových materiálů a produktů a je tendence snižovat intenzitu větrání, šetřit teplem. 

Důvodem jsou celkové finanční úspory. Výsledkem je obydlí, které je výstižně 

přirovnáváno k uzavřenému igelitovému sáčku. Hromadící se nečistoty, vlhkost a pachy 

nejsou odváděny a stávají se živnou půdou pro další škůdce. Na špatné kvalitě vnitřního 

prostředí se podílí i nevhodná teplota a nízká nebo naopak nadměrná relativní vlhkost 

vzduchu. Dlouhodobý pobyt v nevhodném, nevětraném a nadměrně znečištěném vnitřním 

prostředí má negativní vliv na zdraví lidí. 

Zatímco škodliviny ve venkovním prostředí jsou denně ředěny prouděním 

vzdušných mas, ve vnitřním prostředí se koncentrace škodlivin nemusí dlouhodobě měnit, 

nebo můžou dokonce stoupat. Proto je třeba pravidelně větrat. Správné větrání spočívá 

v úplném otevření oken na 3 až 5 minut a to 2 krát až 4 krát denně. 

Problematika faktorů ovlivňující vnitřní prostředí je aktuální téma, o kterém se 

začíná čím dál více mluvit, jak u nás, tak ve světě. V zahraničí jsou zřizovány laboratoře na 

zkoumání vnitřního prostředí, a posuzování vlivu jednotlivých faktoru na lidské zdraví. 

Neustále přibývá alergiků, astmatiků a to i u dětí kojeneckého věku, což dříve bylo 

vzácnou výjimkou. Hlavním cílem podobných experimentů, je vytvoření podkladů pro 

návrh legislativy pro vnitřní prostředí bytů, která doposud chybí.  
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