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Abstrakt: Návrh a tvorba vnitřního prostředí v souladu s principy trvalého 
udržitelného rozvoje, či optimalizace již stávajícího prostředí, vyžaduje 
integrovaný přístup a spolupráci již od počátečních přípravných fází projektu. 
Při navrhování budov je potřebné hodnocení parametrů vnitřního prostředí 
budov ve smyslu garance kvality vnitřního vzduchu. V této souvislosti je 
nevyhnutelná adresná identifikace zdrojů nežádoucích škodlivin, stanovení 
předpokládaných zátěží interiérů budov a návrh optimalizačních opatření. 
Zajištění nezbytné přijatelné kvality vnitřního prostředí lze docílit minimalizací 
či úplnou eliminací zdrojů znečistění ve vnitřním prostředí budov. Každý návrh 
vnitřního prostředí by měl vycházet z fundovaných znalostí jednotlivých složek 
mikroklimatu. Bez komplexní analýzy výskytu škodlivin je téměř nemožné 
navrhnout metody a optimalizaci jednotlivých složek vnitřního prostředí budov 
vedoucí k optimálnímu vnitřnímu prostředí. 
 
Klíčová slova: Prostředí budov, škodliviny, vnitřní mikroklima, optimalizace  
 
Abstract: Design and creation of the indoor environment in accordance with 
the principles of sustainable development and optimization of already existing 
environment require an integrated approach and collaboration from the earliest 
preparatory stages of the project. Evaluation of the parameters of the internal 
environment is necessary for designing buildings in terms of quality assurance 
of the indoor environment. Address identification of pollution sources is 
essential to determine the anticipated loads of buildings and design of 
optimization measures. Ensuring the necessary acceptable quality of the 
indoor environment can be achieved by minimizing or completely eliminating 
sources of pollution in the indoor environment of buildings. Each design of the 
indoor environment should be based on the knowledge of the microclimate 
components. It is almost impossible to design methods and optimize individual 
components of indoor building environments leading to an optimal indoor 
environment without complex analysis of the occurrence of pollutants. 
 
Keywords: Indoor environment, pollutants, indoor microclimate, optimization  
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ÚVOD 
 
Vnitřní prostředí budov je základním uživatelským kritériem kvality budovy. 
Vnitřní prostředí významně ovlivňuje celkovou expozici lidí vůči znečišťujícím 
látkám (polutantům), neboť lidé tráví ve vnitřním prostředí budov až 90 % 
svého života. Polutanty jsou plynné, tekuté či pevné látky, které při daných 
koncentracích a době expozice negativně působí na zdraví a komfort uživatelů 
budov. Vnitřní prostředí budov je takové prostředí, které nemá přímé spojení 
s venkovním prostředím mimo budovu. Vnitřní prostředí je odděleno od 
vnějšího prostředí obálkou budovy (obvodovým pláštěm) na její systémové 
hranici. Tvorba vnitřního prostředí vychází z historických požadavků ochrany 
před nepříznivými klimatickými vlivy jako je vítr, déšť, sníh nebo chlad. Již od 
počátků lidské civilizace si lidé přírodní prostředí upravují a přizpůsobují svým 
potřebám a nárokům.  
 
Vnitřní prostředí lze definovat jako mikroklima - klima malé oblasti, které se 
vlivem různých místních specifik a specifik okolí liší od klimatu okolí, respektive 
od klimatu, které by člověk v dané oblasti očekával. Mikroklima závisí na 
podmínkách panujících v dané oblasti a jejím okolí. Mikroklima v budovách je 
utvářeno použitým materiálem stavebních konstrukcí, látkami pronikajícími 
z vnějšího prostředí, vnitřním vybavením a také činností samotných uživatelů 
budovy. Všeobecně lze uměle vytvořené architektonické prostředí rozdělit na 
obytné prostředí, pracovní prostředí, pobytové prostředí a další ostatní 
prostory (např. dopravní prostředky). Při návrhu jakéhokoliv vnitřního prostředí 
je nutné respektovat veškeré zákonitosti envirosystému budov.  
 
Vnitřního prostředí budov, ať již záměrně nebo nevědomky, vytvářené pro 
pobyt člověka v uzavřených prostorách lze obecně charakterizovat jako interní 
(vnitřní) mikroklima. Vnitřní prostředí budov lze charakterizovat jako mikroklima 
prostředí definované vzájemnou interakcí fyzikálních, chemických 
a biologických parametrů. Fyzikální faktory zahrnují teplotu, vlhkost, proudění 
vzduchu, osvětlení, radiaci, elektromagnetické pole či hluk. Chemické faktory 
zahrnují koncentrace anorganických a organických látek ve vnitřním prostředí. 
Biologické faktory sledují výskyt bakterií, virů, roztočů, plísní, pylu, prachu ze 
srsti a exkrementů domácích zvířat. V závislosti na druhu hmotnostních nebo 
energetických agencií rozlišujeme následující základní složky – druhy 
mikroklimatu v interiéru budov: 
 

• tepelně-vlhkostní mikroklima, 
• světelné mikroklima, 
• akustické mikroklima, 
• odérové a toxické mikroklima, 
• aerosolové mikroklima, 
• mikrobiální mikroklima, 
• elektroiontové, elektrostatické a elektromagnetické mikroklima. 
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Vnitřní prostředí budov má významný vliv na zdraví, pohodu a výkonnost 
uživatelů budov. Značný podíl znečišťujících látek ve vnitřním prostředí 
pochází z antropogenní činnosti. Zvýšené koncentrace polutantů jsou typické 
pro lidské činnosti, jako je kouření, vaření, osobní hygiena nebo používání 
čisticích prostředků, lepidel a rozpouštědel.  
 
V souladu se základními principy trvale udržitelné výstavby je nutné zajistit 
kvalitní vnitřní prostředí s ohledem na fyzikální, chemické a biologické faktory 
vnitřního prostředí. Expozice faktorů vnitřního prostředí má za následek celou 
řadu senzorických projevů u uživatelů budov. Receptory nervového systému 
reagují na senzorické podněty prostřednictvím očí, uší, nosu a kůže. Každý 
z nás se již setkal s běžnou reakcí organismu na určitý podnět vnitřního 
prostředí budov, jako je pocení při vysoké teplotě, zakrytí uší při hlasitém 
zvuku, přivření očí při ostrém světle, zadržení dechu při přítomnosti zápachu 
nebo alergické reakce na pyl či jiný alergen. 
 
Vnitřní prostředí je vždy komplexní směsí látek z různých zdrojů. Z hlediska 
zajištění kvality vnitřního prostředí je nezbytné posuzovat dané prostředí 
multikriteriálně jako vzájemnou interakci veškerých fyzikálních, chemických 
a biologických aspektů. Pozornost je třeba věnovat především kombinovaným 
a synergickým účinkům rozdílných druhů polutantů a jejich negativním vlivům 
na lidské zdraví. 
 
Některé znečišťující látky mohou mít ve vnitřním prostředí budov 
několikanásobně větší koncentrace, než ve vnějším městském prostředí. Při 
dlouhodobém působení mohou mít polutanty významný negativní dopad na 
organismus i při nízkých koncentracích. Nepřímými ukazateli snížené kvality 
vnitřního prostředí je zhoršení pozornosti, snížená schopnost paměti či snížení 
kreativity. Dle aktuálních zpráv Světové zdravotnické organizace (WHO), 
v současnosti až 85 % obyvatel trpí Syndromem nezdravých budov. Syndrom 
nezdravých budov (SBS) lze definovat jako skupinu více či méně závažných 
nemocí a zdravotních potíží, které si lidé mohou přivodit dlouhodobým 
pobytem v uzavřených místnostech. Mezi nejčastější problémy patří rozvoj 
nebo zhoršení alergií, astma, opakované záněty dýchacích cest, bolest hlavy, 
podráždění očí, zvýšený krevní tlak nebo cholesterol, kardiovaskulární 
choroby, deprese, neuróza, snížená imunita, atd. Podle Světové zdravotnické 
organizace lze tímto syndromem označit budovy, kde alespoň 20 % všech 
uživatelů vykazuje některý z výše uvedených symptomů. Mezi nejčastější 
příčiny Syndromu nezdravých budov patří nadměrná rychlost proudění 
vzduchu (průvan), nerovnováha tepelně-vlhkostních parametrů v prostoru 
a v čase, odérová zátěž, nedostatečné osvětlení a přílišný hluk. Znečištění 
vnitřního prostředí budov je v současnosti považováno za osmý nejdůležitější 
rizikový faktor zodpovědný za rozvoj onemocnění. Konzervativní odhady 
předpokládají, že 1,5 až 2 milióny lidí ročně zemře na onemocnění vyvolané 
znečištěním vnitřního prostředí budov. 
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Současné trendy výstavby se orientují především na snížení energetické 
náročnosti budovy, které jsou velmi často v kontrastu s hygienickými 
požadavky. Již při samotném návrhu budovy je nutné zvážit veškeré aspekty 
tvorby vnitřního prostředí a vytvořit prostředí, které nebude ohrožovat komfort 
a zdraví uživatelů budovy. Projektant musí začít správnou volbou 
konstrukčního systému a stavebních materiálů a pečlivým návrhem obalových 
konstrukcí a soustav technického zařízení budov. Návrh budov by měl 
reagovat na potřeby jejich uživatelů a měl by projevovat určitou známku 
inteligence. Z hlediska kvality vnitřního prostředí budov jde hlavně o schopnost 
reagovat na kvantitativní a kvalitativní požadavky na úroveň kvality vzduchu 
v interiéru staveb, ale i o zajištění prostorových a časových diferencí. Při 
navrhování budov by se měl uplatňovat komplexní přístup tak, aby výsledné 
řešení bylo přijatelné. Větší množství rizikových faktorů prostředí budov lze 
respektovat případně eliminovat již při projektování. Jiné vyžadují řešení 
v rámci provozu a údržby. I zde může být dobrý projekt nápomocný. Komplexní 
přístup při tvorbě budov a jejich prostředí je nezbytnou součástí koncepčních 
řešení při navrhování a provozu budov. 
 
K dosažení takového stavu je nezbytné zvážit a posoudit komplexnost 
interakčních vazeb envirosystému budovy, komfort hygieny, bezpečnost 
a spolehlivost prostředí s dopadem na zdraví a výkonnost. Stejně jako při 
uplatňování principů snižování energetické náročnosti budovy, je i při tvorbě 
vnitřního prostředí nutné věnovat pozornost nákladové optimální úrovni 
a ekonomickým přínosům investovaných prostředků do zlepšení kvality 
vnitřního prostředí v budovách.   
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1 METODOLOGICKÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ BUDOV A 
JEJICH PROSTŘEDÍ 

 
Alfou a omegou při navrhování budov je zvládnutí funkčních, typologických, 
prováděcích, konstrukčních a prostorových determinantů. Adresátem je člověk 
se svými biologickými, fyziologickými a psychologickými nároky. Východiskem 
je poznání a předvídání podmínek společenských, ekonomických 
a technologických, ale i stav a směřování způsobu života, životní a kulturní 
úrovně člověka a společnosti. To vše se musí promítnout do kvalitního 
architektonického konceptu. 
 
Už v prvních stádiích tvorby a návrhu konkrétní budovy se přijímají zásadní 
rozhodnutí, které ovlivňují její výslednou environmentální kvalitu. Budovy by 
způsobem svého návrhu, funkce a provedení měly reagovat především na 
potřeby jejich uživatelů. Budovy by měly respektovat kvantitativní a kvalitativní 
požadavky na parametry prostředí z hlediska prostorových a časových 
diferencí a měly by garantovat i jistou environmentální bezpečnost. Navrhovat 
budovy pro bezpečné a zdravé užívání je možné jen společným koncepčním 
přístupem interdisciplinárního týmu odborníků, kteří při respektování strategie 
návrhu pozemních staveb v souladu s environmentální tvorbou jsou schopni 
navrhovat budovy bezpečné, s minimálním environmentálním rizikem. Stále 
více vedle čistých a jasných linií stavebního díla se dostávají do popředí jeho 
funkce, užitkové hodnoty, provozní parametry, a to především se zřetelem na 
člověka, jeho zdraví, bezpečnost a výkonnost.      
 
Projektant musí začít pečlivým výběrem stavebních materiálů a zařízení, které 
by po zabudování nebyly zdrojem emisí nežádoucích škodlivin. Koncentrace 
chemické látky uvolňující se z materiálu závisí na mnohých činitelích. Síla 
zdroje je určována objemovou hmotností materiálu, tlakem vodní páry, typem 
zdroje, teplotou a délkou expozice. Dalšími určujícími činiteli je koncentrace 
polutantů, míra větrání, interakční chemické reakce škodlivin a pohyb vzduchu 
jako média jejich přenosu. Výběr materiálu by měl zahrnovat stanovení 
množství použitých materiálů a množství jejich předpokládaných emisí. Po 
návrhu hlavních stavebních materiálů a stanovení jejich hmot a povrchových 
ploch se určí účel a strategie větrání a vypracuje plán provedení a údržby 
budovy. Jasné by měly být i požadavky na obnovu, čištění a údržbu povrchů, 
i očekávaná životnost - trvanlivost. 
 
Poznání lokálních a globálních environmentálních problémů vyvolává 
v posledních letech zvýšený zájem o komplexní vnímání tvorby envirosystému 
budov. Akceptace environmentálního projektování budov usměrňuje pozornost 
zainteresovaných odborníků na kvalitativní precizování a rozšiřování 
projekčních a stavebně-technických požadavků na budovy. Projektování 
a výstavba budov však naplňuje strategii trvale udržitelných stavebních 
postupů jen částečně. Mnohé z navrhovaných principů projektování 
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environmentálně bezpečných budov sice dosáhly na akademické půdě 
všeobecné uznání, v praxi však projektanti, realizátoři a provozovatelé budov 
často nedokáží uplatnit dostupné progresivní koncepční strategie a postupy. 
Příčinou tohoto stavu je upřednostňování tradičních metod, nezkušenost, 
nedostatečná informovanost nebo krátkodobé finanční priority. Přesto 
vzrůstající environmentální povědomí částečně vyvolalo posun v projekčním 
myšlení a snahu o širší uplatňování návrhových praktik v souladu s koncepcí 
environmentální bezpečnosti budov. Do této koncepce nesporně patří prvek 
zabezpečení kvality vnitřního prostředí prostřednictvím důsledného poznání 
teorie environmentální tvorby budov. 
 
Přesné analýze skutečných environmentálních vlivů budov se doposud mnoho 
pozornosti nevěnovalo. Environmentálně vhodné postupy výstavby se 
obyčejně aplikují nesystematickým a nedůsledným způsobem a konflikty po 
nich a mezi nimi často zůstávají neřešené. Projektanti, stavitelé či 
provozovatelé budov prohlašují svoje budovy a použité technologie za 
environmentálně vhodné a bezpečné, i když pro svoje tvrzení nemají náležité 
odborné zdůvodnění. Následně se bez ověření řídí těmito tvrzeními další 
stavitelé. Důsledkem tohoto stavu je zavádění a šíření se množství postupů 
s blíže neurčeným environmentálním vlivem. Sporadicky se objevuje 
i instruktážní dokumentace, která tyto postupy kodifikuje. Aby bylo možné 
jednoznačně stanovit a posoudit celkový environmentální vliv a účinky budov, 
je potřebné vynaložit velké úsilí hlavně na poli interdisciplinární vědecko-
odborné práce včetně komplexního přístupu a podrobného posouzení 
environmentální bezpečnosti budov během jejich celého životního cyklu. 
 
Úsilí o co nejmenší dopad lidské činnosti na životní prostředí, při naplnění 
současných potřeb bez ohrožení budoucích generací, je součástí procesu 
tvorby sídelních celků. Proces environmentální tvorby budov má fungovat 
v souladu s přírodními toky hmoty, energie a informací a neplýtvat přitom 
přírodními zdroji. Pojmy jako environmentálně udržitelné plánování území, 
projektování a rozvoj pak znamenají praktické strategie a zásahy zaměřené na 
naplňování současných lidských potřeb způsobem, který bere ohled na celé 
spektrum přírodních a kulturních systémů přirozeně patřících k danému místu. 
Hledá se postup, který by tyto systémy narušily co nejméně a v ideálním 
případě by měl za následek jejich posílení a dlouhodobou životaschopnost. 
V systémovém pojetí udržitelné projektování zdůrazňuje vztahy a procesy, 
nejen jednotlivé prvky systému - stavební objekty. 
 
I když někteří projektanti mají jistou etickou motivaci navrhovat udržitelné, 
environmentálně bezpečné budovy, u konkrétních projektů obvykle narážejí na 
řadu problémů. Existuje množství strategických informací, ty se navíc rychle 
vyvíjejí a mění, orientace v nich je časově náročná, a jsou většinou natolik 
roztříštěné, že nevytvářejí srozumitelný celek. Stávající systémy 
environmentálně vhodného projektování budov jsou sice promyšlené, ale 
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zaměřují se spíše na strategie a mnohem méně na postupy jejich uplatnění na 
konkrétním projektu. Vyvstává tak potřeba úrovňového uspořádání informací, 
které by uživatelům umožnilo snadné pochopení celého procesu a současně 
by jim nabídlo podrobnější pokyny potřebné pro implementaci systému 
udržitelného projektování budov do praxe. 
 
Návrh budov v souladu s udržitelným rozvojem je třeba vnímat jako strategii 
projektování, která má směřovat k rozumnému uspokojení lidských potřeb 
a k omezení environmentálních rizik. Z hlediska projektanta však jde o nelehký 
úkol, protože dosud není zvykem věnovat systematickou pozornost 
projektování a hledisku environmentální bezpečnosti současně. 
 
Systémová vazba budov a prostředí je zřejmá z historického hlediska. 
Prvotním účelem budov bylo chránit člověka před nepohodou a nebezpečím. 
Výstavba budov byla reakcí na okolní prostředí a podmínky, které se odrazily 
v architektonickém ztvárnění. Budova vždy představovala jistou korekci 
prostředí. Dalším důvodem orientace a vazeb na prostředí je fakt, že změny ve 
společnosti, vědě, technice, kultuře a mnohých jiných oblastech civilizačních 
aktivit člověka mají za následek změny v životním prostředí a nutí nás měnit 
vnímání mnohých skutečností a jevů. Více si uvědomujeme limity naší 
existence, a tím i exploatačních, výrazně spotřebitelských a devastačních 
počinů v tvorbě budov. Aktualizujeme filozofii návratu k přírodě 
a uvědomujeme si, že vědy o prostředí jsou nevyhnutelné pro další trvale 
udržitelný rozvoj života na naší planetě. 
 
Charakteristické je interakční působení v rámci vlastního envirosystému ve 
vazbě především na stavební materiály, stavební konstrukce a soustavy 
technických zařízení budov. Dalšími dotknutými oblastmi jsou spotřeba vody 
a její znečistění, spotřeba energie a znečistění ovzduší a hustota zástavby ve 
vazbě na rozptylové podmínky sídelních celků. Kvalita prostředí v budovách je 
negativně ovlivňována i jinými faktory energetického či hmotnostního 
charakteru, které nezávisle vstupují do interakčního působení budov 
a prostředí a sehrávají neméně důležitou úlohu při hodnocení výsledného 
stavu prostředí. Nejasnosti v oblasti vlivu budov na prostředí, vyvolané 
především změněnými podmínkami při jejich provedení, energetickém 
zabezpečení, rozšíření škály stavebních materiálů a zařízení a tendencí 
snižování výměny vzduchu v budovách, nás nutí zkoumat bezpečnost budov 
ve vztahu k míře jejich negativních vlivů na prostředí i ve vztahu k jejich 
uživatelům. 
 
Budova je součástí envirosystému, který sestává ze zdrojů agens, subjektů 
prostředí a pole přenosu. Envirosystém budov je prostředí budov, se kterým je 
člověk bezprostředně v interakci. Je to část prostředí, se kterou je živý 
organizmus ve vzájemném přímém působení bez zprostředkování jinými 
složkami reality. Určující vlastností envirosystému budov je interakční 
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působení jeho základních složek. Agens je homogenní složkou fyzické reality, 
která vytváří toky a bezprostředně exponuje nebo může exponovat subjekty 
prostředí. Má tendenci vytvářet soubory, resp. komplexy, které působí 
nerozlučně spolu a výsledkem jejich působení jsou společné účinky. 
Envirosystém budov sestává ze stavebních konstrukcí, vnitřního prostředí 
a soustav technického zařízení budov a je charakteristický procesy přenosu 
škodlivin. 
 
Zdraví a pohoda uživatelů jsou neoddělitelně spojené a jsou určujícím kritériem 
tvorby vnitřního prostředí budov. Pocit pohody v pobytových prostorách budov 
závisí na mnohých faktorech, především na kvalitě vzduchu v budovách. Často 
jsme nuceni dýchat ve vnitřním prostředí budov nebezpečnější škodliviny než 
na rušných křižovatkách městských center. Příčinou tohoto stavu jsou těsné 
otvorové výplně stavebních konstrukcí s doprovodným jevem nedostatečné 
přirozené výměny vzduchu. Přídavným faktorem intenzivnější koncentrace 
škodlivin ve vnitřním prostoru je menší objem vzduchu v místnostech. To je 
důsledkem snahy po minimalizaci světlé výšky budov, které sledovalo snížení 
investičních a provozních nákladů. 
 
Architektonické prostředí budov je možné charakterizovat z aspektu 
fyzikálního, chemického a biologického. Všeobecně je chápané ve svojí 
tepelně-vlhkostní složce a následně z hlediska kvality vnitřního vzduchu.  
Z hlediska fyzikálních složek můžeme hovořit o teple, vlhkosti, světle, zvuku, 
elektrických polích apod. Chemické a biologické složky se stále v širší míře 
stávají kvalitativní dominantou interiérového prostředí. Škodliviny ve vnitřním 
prostředí budov je možné v souladu s jejich charakterem dělit na fyzikální, 
chemické a biologické. Známé je i dělení ukazatelů vnitřního prostředí budov 
na hmotnostní a energetické. Představiteli škodlivin s hmotnostním 
charakterem jsou toxické pevné látky, kapaliny a plyny, pachy, mikroby, 
kapalné a pevné aerosoly. Škodliviny energetické podstaty představují tepelné 
a světelné záření, ionizační záření, laserové záření, statickou elektřinu 
a gravitaci. Pro environmentální tvorbu vnitřního prostředí budov v současnosti 
nepostačuje individuální vnímání jednotlivých složek prostředí. Nevyhnutelným 
se jeví komplexní posuzování nejen výsledného vlivu, ale i posouzení 
interakčního působení škodlivin. V souladu s dělením ukazatelů je možné 
posuzovat environmentální bezpečnost budov. 
 
Chemické složky se stále v širší míře stávají kvalitativní dominantou 
interiérového prostředí. K chemickým složkám vnitřního prostředí budov patří 
toxikanty, aerosoly a aromatické látky, které v současné době vystupují jako 
priority všeobecného zájmu. Z toxikantů mají významné zastoupení 
v budovách oxidy dusíku, těkavé organické látky, radon, oxidy uhlíku, ozón, 
a tabákový kouř. Typickými zástupci znečistění tuhými částicemi jsou vlákna 
a prach. Na základě dlouhodobé kontinuální adresné identifikaci škodlivin 
a studia jejich míry výskytu byly autory určeny nejčastější typy stresových 
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faktorů kvality prostředí budov: prokázané ukazatele pohody (tepelný stav 
prostředí, vlhkostní stav prostředí) a ukazatele environmentální bezpečnosti 
(toxické látky, odéry, tuhé částice, mikroorganizmy). Kromě nich se v budovách 
vyskytují i velmi nízké koncentrace škodlivin, kterým z hlediska hygieny 
nemůžeme jednoznačně přisoudit nepříznivý vliv na lidské zdraví, ale jejich 
množství se dynamicky mění. Důležitým faktem je, že z epidemiologického 
hlediska je důležité, že prostředí v budovách je ideální pro přenos vzduchem 
se šířících škodlivin. 
 
V prostředí budov se musí vyloučit nebo omezit na přípustnou míru výskyt 
škodlivých látek (oxidů uhlíku a dusíku, těkavých organických látek, tuhých 
anorganických částic, radonu, hub, plísní apod.). Má být zabezpečené 
dostatečné osvětlení, především denní větrání, zejména přímé, v budovách má 
být zabezpečený tepelný komfort s možností regulace spotřeby energie. 
Budovy se musí navrhovat a zhotovovat tak, aby během svého životního cyklu 
nevykazovaly negativní účinek na prostředí, se kterým jsou v interakci. Kvalita 
prostředí v budovách je negativně ovlivňována i dalšími okrajovými 
podmínkami, které nezávisle vstupují do interakčního působení stavebních 
materiálů, architektonických konstrukcí a prostředí. Stejně tak vědomá lidská 
činnost sehrává při jeho tvorbě významnou úlohu.  
 
Dominantní postavení mají vlivy prostředí v budovách, které exponují subjekt 
prostřednictvím fyzikálních, chemických a biologických složek. Z pohledu 
účinků na zdraví uživatelů budov jsou prioritní chemické složky vnitřního 
prostředí, zejména látky toxického charakteru. K fyzikálním složkám, které 
charakterizují environmentální bezpečnost budov, patří zejména teplo, světlo, 
zvuk a aerosoly. Z kategorie biologických složek mají významné postavení při 
hodnocení mikroskopické vláknité houby. Při navrhování budov je potřebné 
hodnocení parametrů vnitřního prostředí budov ve smyslu garance kvality 
vnitřního vzduchu. V této souvislosti je nevyhnutelná adresná identifikace 
zdrojů nežádoucích škodlivin, stanovení předpokládaných zátěží interiérů 
budov a návrh optimalizačních opatření. Důsledné poznání vzájemných vztahů 
jednotlivých škodlivin vnitřního prostředí budov poskytuje garance komfortu, 
hygieny a zdraví pro budoucí uživatele budov. Komplexní posouzení 
environmentální bezpečnosti budov prostřednictvím příslušných analýz 
procesů vývoje, přenosu a distribuce škodlivin, taktéž i respektování 
interakčních vazeb se musí stát nevyhnutelnou součástí koncepčních řešení 
při projektování a realizaci environmentálně vhodných stavebních objektů. 
Cílem těchto snažení je návrh a realizace budov s minimálním 
environmentálním rizikem. 
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2 TEPLO A VLHKOST 
 
Pro příjemný pobyt v budovách je nutno zabezpečit adekvátní teplo a vlhkost. 
V průběhu dne je nejvhodnější teplota v obytných prostorech mezi 20 a 22 °C. 
Mluvíme o místnostech, kde se pracuje i oddychuje. V ložnici je pro kvalitní 
spánek potřeba teplota o několik stupňů nižší. Nejen teplota ovlivňuje naše 
zdraví a spokojený život. Velmi důležitým faktorem je také vlhkost vzduchu. 
K tomu, abychom dobře posoudili vlhkost vzduchu v našem okolí, slouží 
veličina s názvem relativní vlhkost vzduchu. Relativní vlhkost ve správném 
rozmezí je v zimních měsících 45 až 65 %, v letním období pak od 40 do 55 %. 
 
2.1 Základní pojmy 
 
Základní veličiny pro hodnocení tepelně-vlhkostní složky prostředí budov jsou 
teplota vzduchu (θa), operativní teplota (θo), výsledná teplota (θv), relativní 
vlhkost vzduchu (j) a rychlost proudění vzduchu (va). Dále se dle potřeby 
určuje celkový tepelný odpor oděvu (R), celkový energetický výdej (qM), teplota 
povrchu (ts) a další veličiny podle zvláštních předpisů a technických norem. 
 
Teplota (θ) je stavová veličina popisující střední kinetickou energii částic. 
Základní zákon termodynamiky popisuje teplotu jako veličinu, která má 
v každém místě izolované soustavy v rovnováze stejnou hodnotu. Označuje se 
T a její jednotkou podle SI je Kelvin. Teplota je tepelný stav látky, který je dán 
rozdílem mezi termodynamickou teplotou T (Kelvinova teplota) a teplotou T0 při 
normálních podmínkách (p0 = 101 325 Pa, T0 = 273,15 K): 
 

θ = T – T0     [°C]    (2.1) 
 
Z praktických důvodů se častěji používá stupeň Celsia nebo stupeň 
Fahrenheita. Celsiova teplota θ je veličina, která každé látce přiřazuje číselnou 
hodnotu na základě předpokladu, který definuje bod tání hodnotou 0 °C a bod 
varu hodnotou 100 °C při tlaku 1 013,25 kPa. 
 
V anglosaských zemích se používá k vyjádření teploty Fahrenheitova stupnice, 
která používá fixní body 32 ° F, příp. 212 ° F. Převod mezi teplotou je dán:     
                            

     [°F]    (2.2) 

 
θF  - teplota ve Fahrenheitových stupních 
 
Operativní teplota (θo) je teplota v uzavřeném prostoru ohraničeném 
izotermickou černou plochou, kde mezi povrchem lidského těla a okolními 
povrchy nastává výměna stejného množství tepla konvekcí a radiací jako ve 
skutečném prostředí. Vyjadřuje se přibližně podle vztahu: 

32+= q
5

F
9θ
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                  [°C]    (2.3) 

 
θa - teplota vzduchu                 [°C] 
θr,m - střední radiační teplota                 [°C] 
 
 
nebo přesně dle vztahu: 
 

       [°C]    (2.4) 

 
hcv  - součinitel prostupu tepla na povrchu konstrukce prouděním [W/(m2.K)] 
hr  - součinitel prostupu tepla na povrchu konstrukce sáláním [W/(m2.K)]  
 
Výsledná teplota (θv) je ukazatel tepelného stavu prostředí v budovách 
zahrnující vliv současného působení teploty vzduchu θai, povrchové teploty 
okolních ploch θsi a rychlosti proudění vzduchu va. Pro va < 0,2 m/s se výsledná 
teplota (teplota kulového teploměru) číselně rovná operativní teplotě θo. 
Vyjadřuje se s dostatečnou přesností podle vztahu: 
 

       [°C]    (2.5) 

 
θai - teplota vnitřního vzduchu     [°C] 
θs,m -  průměrná povrchová teplota konstrukcí  [°C] 
 
Vnitřní povrchová teplota konstrukce (θsi) vyjadřuje teplotu povrchu 
konstrukce za určitých okrajových podmínek. Teplota na povrchu konstrukce 
má výrazný vliv na vznik kondenzace a výskyt plísní. Pro hodnocení splnění 
požadavku vyloučení rizika kondenzace nebo růstu plísní se od roku 2007 dle 
ČSN 730540-2 [1] používá veličina teplotní faktor vnitřního povrchu.  
 
Požadavky na teplotní faktor jsou stanoveny odlišně pro neprůsvitné 
konstrukce a pro výplně otvorů (okna, dveře). Pro neprůsvitné konstrukce je 
kritériem vyloučení vzniku plísní. Pro okna je kritériem vyloučení povrchové 
kondenzace vodní páry. Za hranicí vyloučení vzniku plísní je pokládána 
relativní vlhkost vnitřního povrchu 80 %. Pokud je povrchová relativní vlhkost 
nižší, je vznik plísní prakticky vyloučen. Při vyšší relativní vlhkosti je naopak 
riziko velmi značné. Kritická povrchová relativní vlhkost pro vyloučení 
povrchové kondenzace je 100 %. Při nižších vlhkostech ke kondenzaci vodní 
páry na povrchu konstrukce nedochází [1]. 
 
Teplotní faktor (fRsi) [-] je bezrozměrné číslo, které udává jednoznačnou 
vlastnost konstrukce ve sledovaném místě, která není závislá na teplotách 
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přilehlých prostředí. Teplotní faktor vnitřního povrchu se stanoví z obecného 
vztahu:   
 

𝑓!"# =
$!"%$#
$$"%$#

= 1 − $$"%$!"
$$"%$#

      [-]    (2.6) 
 
fRsi  - teplotní faktor vnitřního povrchu konstrukce [-] 
qe - návrhová teplota venkovního vzduchu  [°C] 
qai - návrhová teplota vnitřního vzduchu  [°C] 
qsi - nejnižší vnitřní povrchová teplota   [°C] 
 
Konstrukce v běžných prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu do 
60 % musí ve všech místech svého vnitřního povrchu splňovat podmínku dle 
ČSN 730540-2: 
 

𝑓!"# ≥ 𝑓!"#,' = 𝑓!"#,()           (2.7) 
 
fRsi  - vypočtený  teplotní faktor vnitřního povrchu  
fRsi,N - požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu   
fRsi,cr - kritický teplotní faktor vnitřního povrchu   
Tabulka 2.1 a 2.2 uvádí kritický teplotní faktor vnitřního povrchu pro návrhovou 
relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50 % a teploty odpovídající kritickému 
teplotnímu faktoru. Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu se stanoví dle 
vztahu: 
 

     (2.8) 

 
fRs,cr  - kritický teplotní faktor vnitřního povrchu   [-] 
qai - návrhová teplota vnitřního vzduchu  [°C] 
qex - návrhová teplota přilehlého vnějšího prostředí [°C] 
ji,r - relativní vlhkost vnitřního vzduchu   [%] 
jsi,cr - kritická vnitřní povrchová vlhkost   [%]  
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Tabulka 2.1 Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi,cr pro návrhovou relativní 
vlhkost vnitřního vzduchu ji = 50 % se zohledněním bezpečnostní přirážky Dji = 5 % 
[1] 

Konstrukce 

Návrhová 
teplota 

vnitřního 
vzduchu 

θai 

Návrhová teplota venkovního vzduchu θe [°C] 
-13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 
Požadovaný kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi,cr 

Stavební 
konstrukce  

20 0,748 0,746 0,744 0,751 0,757 0,764 0,770 0,776 0,781 

20,3 0,750 0,747 0,745 0,752 0,759 0,765 0,771 0,777 0,782 

20,6 0,751 0,749 0,747 0,754 0,760 0,766 0,772 0,778 0,783 

20,9 0,753 0,751 0,748 0,755 0,762 0,768 0,773 0,779 0,784 

21,0 0,753 0,751 0,748 0,755 0,762 0,768 0,774 0,779 0,785 

Výplň otvoru 

20 0,647 0,648 0,649 0,649 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 

20,3 0,649 0,650 0,651 0,652 0,652 0,652 0,652 0,652 0,651 

20,6 0,652 0,653 0,653 0,654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,653 

20,9 0,654 0,655 0,655 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,655 

21,0 0,65 0,656 0,656 0,656 0,657 0,657 0,656 0,656 0,655 

 
Tabulka 2.2 Teplota odpovídající kritickému teplotnímu faktoru vnitřního povrchu fRsi,cr 

pro návrhovou relativní vlhkost vnitřního vzduchu ji = 50 %  [1] 

Konstrukce 

Návrhová 
teplota 

vnitřního 
vzduchu 

θai 

Návrhová teplota venkovního vzduchu θe [°C] 
-13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 
Požadovaný kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi,cr 

Stavební konstrukce  

20 11,68 11,36 11,04 11,02 11,02 11,02 11,02 11,02 11,02 

20,3 11,98 11,62 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 

20,6 12,23 11,92 11,59 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 

20,9 23,53 12,21 11,85 11,86 11,86 11,86 11,86 11,86 11,86 

21,0 12,60 12,29 11,96 11,96 11,96 11,96 11,96 11,96 11,96 

Výplň otvoru 

20 8,35 8,03 7,72 7,36 7,02 6,70 6,35 6,00 5,65 

20,3 8,61 8,30 7,98 7,67 7,32 6,97 6,62 6,28 5,89 

20,6 8,91 5,59 8,25 7,94 7,59 7,24 6,90 6,55 6,16 

20,9 9,17 8,86 8,51 8,21 7,86 7,52 7,17 6,79 6,44 

21,0 9,27 8,96 8,62 8,27 7,97 7,62 7,24 6,90 6,51 

 
Teplo (Q) je druh energie, kterou lze vyjadřovat ve stejných jednotkách jako 
mechanickou práci. Dodané nebo odebrané množství tepla určité látce se 
projeví změnou její vnitřní energie a následně změnou teploty. Základní 
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jednotkou tepla je 1 J. Práci 1 J provede těleso, které působí silou 1 N na 
dráze 1 m ve směru této síly.  
 

1 J = 1 N·m = 1 kg·m/(s2·m) = 1 W·s 
 
Teplo definujeme jako veličinu, která se projevuje na rozhraní dvou systémů 
různých teplot. Teplo se šíří ze systému s vyšší teplotou do systému s nižší 
teplotou vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) a sáláním (radiací). 
 
Tepelný tok (F) vyjadřuje množství tepla, které se šíří ze systému nebo do 
systému za jednotku času. Je to tok tepelné energie šířící se z teplejšího místa 
do chladnějšího místa: 
 

        [W] 
   (2.9) 
 
t -  čas        [s] 
 
Pro šíření tepelných toků v zimním období se v technické praxi a zejména ve 
vytápění používá označení tepelná ztráta. V letním období se používá pojem 
tepelný zisk, který označuje transfer tepelného toku do klimatizovaných prostor 
budov. 
 
Hustota tepelného toku (q) udává podíl tepelného toku a příslušného 
plošného obsahu:  
 

     [W/m2]  (2.10) 

 
Tepelný tok, příp. hustota tepelného toku je vektorová veličina, která se kromě 
číselné hodnoty charakterizuje také směrem šíření. 
 
Vlhkost (w) charakterizuje přítomnost chemicky nevázané vody v látce. 
Vlhkost látky se charakterizuje hmotnostní a objemovou vlhkostí. 
 
Hmotnostní vlhkost (wm) vyjadřuje procentuální podíl hmotnosti volné vlhkosti 
materiálu a hmotnosti materiálu v suchém stavu: 
 

     [%]  (2.11) 

 
mw - hmotnost volné vlhkosti v materiálu   [kg] 
md  - hmotnost suchého materiálu    [kg] 
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Objemová vlhkost (wv) vyjadřuje procentuální podíl objemu volné vlhkosti 
v materiálu a objemu materiálu: 
 

     [%]  (2.12) 

 
Vw  - objem volné vlhkosti v materiálu   [kg] 
V - objem materiálu       [kg] 
 
Relativní (poměrná) vlhkost vzduchu (j) je absolutní vlhkost vzduchu 
dělená vlhkostí nasycených vodních par (maximálním množstvím vodních par) 
při stejné teplotě ve stejném objemu. Relativní vlhkost vzduchu vyjadřuje míru 
nasycení vzduchu vodní párou. Při dané teplotě existuje určité maximální 
množství vodní páry, které může být obsaženo v objemové jednotce vzduchu 
νmax, případně toto množství vyvolává určitý maximální tlak - částečný tlak 
nasycené vodní páry pd,sat. Relativní vlhkost vzduchu φ je potom vyjádřená 
v procentech: 
 

     [%]  (2.13) 

 
v - absolutní vlhkost vzduchu     [kg/m3]  
νmax - absolutní vlhkost vzduchu nasyceného vodní párou [kg/m3] 
pd - částečný (parciální) tlak vodní páry   [Pa] 
pd,sat

  - částečný (parciální) tlak nasycené vodní páry [Pa] 
 
Jakékoliv množství vodní páry ve vzduchu s teplotou θa, které by mělo 
převyšovat νmax, nebo pd,sat, se vylučuje ve formě kondenzátu. Pokud je  
pd = pd,sat (případně ν = νmax), relativní vlhkost vzduchu φ je rovna 100 % 
a vzduch je úplně nasycený vodní párou. Snížením teploty začne vodní pára 
kondenzovat, tj. měnit se z plynné fáze na kapalnou fázi. Kondenzace se 
nejčastěji projevuje jako povrchová kondenzace na površích stavebních 
konstrukcí. 
 
Relativní vlhkost vzduchu v interiéru je možné stanovit pro obytné budovy ze 
vztahu: 
 

  [%]  (2.14) 

 
   [g/kg]  (2.15) 
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   [kg/m3]    (2.16) 

 
φi  - relativní vlhkost vzduchu v interiéru  [%] 
φe - relativní vlhkost vzduchu v exteriéru  [%] 
x - měrná vlhkost vzduchu v exteriéru   [g/kg] 
ρi - objemová hmotnost vzduchu v interiéru  [kg/m3] 
ρe - objemová hmotnost vzduchu v exteriéru  [kg/m3] 
pd,sat,i - částečný tlak nasycené vodní páry v interiéru  [Pa] 
pd,sat,e - částečný tlak nasycené vodní páry v exteriéru [Pa] 
mw - produkce vodní páry    [g/h] 
V - objem místnosti     [m3] 
n - výměna vzduchu     [1/h] 
θa - teplota vzduchu     [K] 
pb - barometrický tlak (105 Pa)    [Pa] 
 
Obsah vodní páry ve venkovním vzduchu je závislý na jeho teplotě. V zimě je 
obsah vodní páry ve venkovním vzduchu minimální. A naopak v létě. Relativní 
vlhkost vzduchu ve vnitřním prostředí budov a teplota rosného bodu se zvyšují 
se stoupající produkcí vodní páry, výměnou vzduchu, objemu a měrnou 
vlhkostí venkovního vzduchu. 
 
Specifická (měrná) vlhkost vzduchu (x) udává hmotnost vodní páry v g nebo 
kg, připadající na 1 kg suchého vzduchu. Vyjadřuje podíl hmotnosti vodní páry 
a hmotnosti suchého vzduchu: 
 

       

 (2.17)  
mw - množství vodní páry     [kg] 
md - množství suchého vzduchu    [kg]  
 
Absolutní vlhkost vzduchu (n)vyjadřuje skutečné množství vodní páry 
obsažené ve vzduchu: 
 

     [kg/m3]  (2.18) 

 
mw - hmotnost vodní páry    [kg] 
Va  - objem vzduchu     [m3] 
 
Rosný bod nebo také teplota rosného bodu je teplota, při které je vzduch 
maximálně nasycen vodními parami (relativní vlhkost vzduchu dosáhne 
100 %). Pokud dojde ke snížení teploty pod rosný bod, vodní pára začíná 
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kondenzovat. Vzduch určité teploty může pojmout pouze určité množství vodní 
páry. Čím je teplota vzduchu vyšší, tím více vlhkosti dokáže přijmout. Pokud se 
vzduch začne ochlazovat, vodní páry začnou kondenzovat.  
 
Rosný bod se dá považovat za jiné vyjádření absolutní vlhkosti vzduchu. 
Teplotu rosného bodu je možné určit pomocí tabulky tlaků nasycené vodní 
páry, tabulky teplot rosných bodů v závislosti na teplotě vzduchu a relativní 
vlhkosti vzduchu (Tabulka 2.3). 
 
Tabulka 2.3 Výpočtové hodnoty teploty rosného bodu [2] 

θ 
[cC] 

Relativní vlhkost [%] 
20 30 40 50 55 60 65 70 75 80 90 

0 -18,22 -13,86 -10,68 -8,16 -7,06 -6,06 -5,13 -3,45 -3,45 -2,68 -1,27 
1 -17,45 -13,07 -9,87 -7,33 -6,23 -5,22 -4,28 -3,40 -2,59 -1,82 -0,40 
2 -16,69 -12,28 -9,05 -6,50 -5,39 -4,37 -3,43 -2,55 -1,73 -0,95 0,54 
3 -15,92 -11,49 -8,24 -5,67 -4,56 -3,54 -2,59 -1,70 -0,87 -0,09 1,52 
4 -15,16 -10,70 -7,43 -4,85 -3,73 -2,70 -1,74 -0,85 -0,02 0,87 2,51 
5 -14,40 -9,91 -6,63 -4,03 -2,90 -1,86 -0,90 -0,00 0,95 1,84 3,50 
6 -13,64 -9,12 -5,82 -3,20 -2,07 -1,03 -0,06 0,95 1,91 2,82 4,49 
7 -12,88 -8,34 -5,02 -2,39 -1,25 -0,20 0,88 1,91 2,88 3,79 5,48 
8 -12,13 -7,56 -4,22 -1,57 -0,42 0,72 1,83 2,87 3,85 4,77 6,46 
9 -11,38 -6,78 -3,42 -0,75 0,46 1,66 2,78 3,83 4,81 5,74 7,45 

10 -10,62 -6,00 -2,62 0,07 1,39 2,60 3,73 4,79 5,78 6,71 8,44 
11 -9,87 -5,22 -1,82 0,99 2,32 3,54 4,68 5,75 6,75 7,69 9,42 
12 -9,13 -4,45 -1,03 1,91 3,25 4,48 5,63 6,70 7,71 8,66 10,41 
13 -8,38 -3,68 -0,24 2,83 4,18 5,42 6,58 7,66 8,68 9,63 11,40 
14 -7,64 -2,91 0,63 3,75 5,11 6,36 7,53 8,62 9,64 10,61 12,39 
15 -6,89 -2,14 1,52 4,67 6,04 7,30 8,48 9,58 10,61 11,58 13,37 
16 -6,15 -1,40 2,42 5,60 6,97 8,24 9,43 10,53 11,57 12,55 14,36 
17 -5,41 -0,60 3,31 6,51 7,90 9,18 10,38 11,49 12,54 13,53 15,35 
18 -4,68 0,18 4,21 7,43 8,23 10,12 11,32 12,45 13,50 14,50 16,33 
19 -3,94 1,05 5,10 8,35 9,76 11,06 12,27 13,40 14,47 15,47 17,32 
20 -3,21 ,91 ,00 9,26 10,69 12,00 13,22 14,36 15,43 16,44 18,31 
21 -2,48 2,77 6,89 10,18 11,61 12,94 14,17 15,32 16,40 17,42 19,30 
22 -1,75 3,64 7,78 11,10 12,54 13,88 15,12 16,27 17,36 18,39 20,28 
23 -1,02 4,50 8,68 12,02 13,47 14,81 16,06 17,23 18,33 19,36 21,27 
24 -0,29 5,36 9,57 12,93 14,40 15,75 17,01 18,19 19,29 20,33 22,36 
25 0,49 6,22 10,46 13,85 15,33 16,69 17,96 19,14 20,25 21,30 23,24 

 
Deficit rosného bodu představuje hodnotu vypočítanou jako rozdíl teploty 
vzduchu a teploty rosného bodu. 
 
Celkový tlak směsi plynu (atmosférický) je dán součtem částečných 
(parciálních) tlaků jednotlivých složek (Daltonů zákon): 
 
  pb = pd + pw     [Pa]  (2.19) 
 
pb - celkový (barometrický) tlak vlhkého vzduchu  [Pa] 
pd - částečný tlak suchého vzduchu   [Pa] 
pw - částečný tlak vodní páry    [Pa] 
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Normální atmosférický tlak na hladině moře je 101 325 Pa. Částečný tlak vodní 
páry se pohybuje v rozmezí od 50 do 4 000 Pa v závislosti na teplotě 
a relativní vlhkosti vzduchu. 
 
Entalpie (h) neboli tepelný obsah látky vyjadřuje tepelnou energii uloženou 
v jednotkovém množství látky. Entalpie je stavová veličina určena součtem 
vnitřní energie soustavy a součinem tlaku a objemu soustavy. 
 
Entalpie (1+x) kg směsi se vyjádří: 
 

h = hw + x·hd     [J/kg]  (2.20) 
 

hd - entalpie suchého vzduchu  
 

hd = cvp·θa = 1,01·103·θa   [J/kg]  (2.21) 
 

hw  - entalpie vodní páry 
 

hw = 2500+1,84·θa     [J/kg]  (2.22) 
 
x - měrná vlhkost vzduchu 
cvp - specifická tepelná kapacita 
 
Entalpie 1 kg vlhkého vzduchu se vyjádří: 
 

    [J/kg]  (2.23) 

 
Tepelný odpor (R) je obrácenou hodnotou plošné tepelné propustnosti 
konstrukce. Tepelný odpor konstrukce vyjadřuje schopnost klást odpor 
průchodu tepla. Tepelný odpor vyjadřuje, jakou plochou konstrukce a při jakém 
rozdílu teplot na jejích površích dojde k přenosu 1 wattu, čili k přenosu energie 
o velikosti 1 J za 1 sekundu. Pro vícevrstvé homogenní konstrukce se vypočítá 
podle vztahu: 
 
       [(m2·K)/W] (2.24) 

 
Λ  - plošná tepelná propustnost (vodivost)  [W/(m2·K)]   
dj  - tloušťka n-té vrstvy konstrukce   [m] 
λj  - součinitel tepelné vodivosti    [W/(m·K)]  
 
Odpor konstrukce při prostupu tepla (RT) vyjadřuje úhrnný tepelný odpor, 
bránící výměně tepla mezi prostředími, které jsou od sebe odděleny konstrukcí 
o tepelném odporu R s přilehlými mezními vzduchovými vrstvami: 
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  RT = Rsi + R + Rse    [(m2·K)/W] (2.25) 
 
Rsi - odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 
Rse - odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 
 
Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní (vnější) straně konstrukce (Rsi, Rse) 
je obrácenou hodnotou součinitele prostupu tepla na vnitřní (vnější) straně 
konstrukce: 
 

,   [(m2·K)/W]       (2.26) 

 
hi - součinitel prostupu tepla na vnitřní straně konstrukce [W/(m2·K)] 
he - součinitel prostupu tepla na vnější straně konstrukce [W/(m2·K)]  
 
Součinitel prostupu tepla (U) vyjadřuje celkovou výměnu tepla mezi prostory, 
které jsou od sebe odděleny stavební konstrukcí o tepelném odporu R 
s přilehlými mezními vzduchovými vrstvami. Součinitel prostupu tepla je 
definován jako výkon (množství tepla ve wattech), který projde plochou 
jednoho čtverečního metru při rozdílu teplot 1 kelvin. Je obrácenou hodnotou 
odporu konstrukce při prostupu tepla: 
 
       [W/(m2.K)]  

 (2.27) 
 
Celkový energetický výdej (qM) je celková tepelná produkce organismu 
zahrnující základní látkovou přeměnu a tepelnou produkci vyplývající 
z pracovního energetického výdeje. 
 
2.2 Charakteristika tepelně-vlhkostní složky prostředí 
 
Tepelně-vlhkostní složka prostředí je tvořena tepelnými a vlhkostními toky, 
které exponují subjekt a spoluvytvářejí jeho celkový stav. Podle rozložení 
tepelných a vlhkostních toků v prostoru a v čase může být rovnoměrná 
a nerovnoměrná. 

 
Rovnoměrná tepelně-vlhkostní složka prostředí je charakterizována 
rovnoměrným rozložením tepelných a vlhkostních toků v prostoru a v čase. 
 
Exponovaný subjekt potřebuje do výsledného tepelného stavu prostředí 
odvádět teplo, které sám produkuje. Základní tvorba tepla, tj. bazální 
metabolismus, závisí především na pohlaví a věku. Vliv váhy a výšky člověka 
se eliminuje, pokud se tepelný tok vztahuje na povrch těla podle Du Bois. 
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Kromě základní tvorby tepla je významná tepelná produkce, která závisí na 
druhu vykonávané činnosti a na teplotě přijímané potravy. To vše tvoří 
výslednou tepelnou produkci člověka (metabolické teplo) [3,4]. 
 
Metabolické teplo je odváděno do výsledného tepelného stavu prostředí 
konvekcí, kondukcí, radiací, respirací a odpařením. Míra intenzity transferu 
tepelných toků závisí na tepelném odporu oděvu. Výsledkem vzájemné 
interakce člověka a prostředí je jeho výsledný tepelný stav, udržovaný 
termoregulačními mechanismy člověka. 
 
Hlavním nosičem tepla v organismu je krev. Krev přenáší teplo z jádra do 
periferních částí těla. Účelem termoregulačních mechanismů je změna 
tepelných toků mezi lidským organismem a prostředím tak, aby v ideálním 
případě bylo dosaženo na optimální tepelný stav člověka (Obrázek 2.1). 
Prioritním úkolem termoregulačních mechanismů člověka je udržet konstantní 
teplotu jádra lidského těla. Termoregulační mechanismy mohou mít fyzikální, 
chemické nebo mechanickou povahu [3].  

 
Obrázek 2.1 Schéma termoregulačních mechanismů člověka [3] 

 
Chemická termoregulace spočívá ve změně chemické tvorby tepelných toků. 
Dochází k regulaci toku metabolického tepla produkovaného lidským 
organismem. Chemická termoregulace probíhá: 
 

a) přímou změnou tvorby tepla, zejména v játrech, 
b) změnou tělesné aktivity, respektive změnou tvorby tepla hlavně ve 
svalových skupinách, 
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c) třesem, tj. vzrůstem tvorby tepla zejména hlavně ve svalových 
skupinách.  

Fyzikální termoregulace spočívá ve změně fyzikálních toků tepla zásahem 
uvnitř lidského těla a je uskutečňována: 
 

a) vazodilatací a vazokonstrikcí, 
b) změnou tukové vrstvy, 
c) pocením (perspirací), 
d) dýcháním (respirací). 

 
Změna průřezu cév a změna tepelněizolační tukové vrstvy umožňuje regulovat 
tok tepla přenášeného konvekcí a radiací (obnažené části těla) a kondukcí 
(části těla pokryté oděvem). Proces vazodilatace (zvětšování průřezu 
periferních cév) se uskutečňuje v teplém prostředí. A naopak proces 
vazokonstrikce (zmenšování průřezu periferních cév) je charakteristický 
v chladném prostředí. 
 
Regulace toků tepla při pocení se uskutečňuje prostřednictvím odpařování 
potu. Změna dechové frekvence reguluje toky tepla přenášeného vdechováním 
a vydechováním vzduchu. 
 
Jev takzvané husí kůže měl s největší pravděpodobností podpořit vztyčením 
chloupků tepelně izolační vrstvu pokožky těla. Tento mechanismus je ovšem 
 z evolučního hlediska možné považovat za rudimentární. 
 
Mechanická termoregulace je charakteristická regulací tepelného toku 
změnou tepelného odporu oděvu. Termický odpor oděvu je závislý zejména na 
počtu vrstev. Oděv chrání proti ztrátě tepla z těla a taktéž proti přísunu 
tepelného toku z prostředí. Do mechanické termoregulace se nezahrnuje 
změna výkonu systémů technických zařízení (topných a klimatizačních). 
 
Termoregulační aktivitou se organismus snaží ustálit v neutrální zóně. 
Neutrální termická zóna je charakteristická rozsahem zevních teplot, kdy lze 
udržet tělesnou teplotu konstantní bez dodatečné produkce tepla a bez 
sekrese potu. Neutrální termická zóna je pro nahého odpočívajícího člověka 
kolem 30 °C [5]. Pokud to není možné, například u příliš velké tepelné zátěže, 
organismus se snaží ustálit v zóně pocení.  
 
Výsledné tepelné stavy člověka v kterékoliv z uvedených zón jsou navíc 
podmíněny dalšími dvěma faktory: adaptací na působení klimatu - aklimatizací 
a rytmicitou fyziologických jevů - biorytmy. 
 
Nerovnoměrná tepelně-vlhkostní složka je charakterizována 
nerovnoměrným rozložením tepelných a vlhkostních toků v prostoru a v čase. 
Nerovnoměrnost tepelně-vlhkostní složky v pobytových prostorách budov 
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vzniká, není-li každá část lidského organismu stejně exponovaná tepelným 
tokem. 
 
Na povrchu lidského těla jsou místa, která jsou zvláště citlivá na nadměrné 
ohřívání a ochlazování. Mezi tato citlivá místa patří: 
 

• dolní části nohou (kotníky) pro sedícího i stojícího člověka cca 10 cm 
nad podlahou, 

• trup těla (břicho a záda) u sedícího člověka 60 cm nad podlahou 
a u stojícího člověka 110 cm nad podlahou, 

• ramena u sedícího člověka 100 cm nad podlahou a u stojícího člověka 
160 cm, 

• hlava (obličej, obzvláště čelo, dále temeno, a levá nebo pravá strana 
hlavy při práci u okna). 

 
Nerovnoměrnost tepelně-vlhkostní složky prostředí v prostoru může být: 
 

• klimatická, 
• konvekční (průvanová), 
• radiační (asymetrická), 
• perspirační (potní), 
• kondukční (kontaktní). 

 
Nerovnoměrnost tepelně-vlhkostní složky prostředí vzniká, pokud není celý 
organismus, respektive jeho části, stejně exponovaný v průběhu času, a to buď 
v důsledku časové změny parametrů klimatu při nezměněné poloze těla 
člověka, nebo v důsledku změny prostředí s různými tepelně-vlhkostními 
parametry. 
 
V praxi může docházet současně k působení nerovnoměrnosti toků v prostoru 
i v čase. 
 
Tepelná pohoda se definuje jako pocit spokojenosti s tepelným stavem 
prostředí. Charakterizuje se jako stav, v němž největší procento osob ze 
sledované skupiny udává pohodu prostředí. Tepelná pohoda člověka závisí 
nejen na fyzikálních podmínkách daného prostředí, ale na fyziologickém 
a psychické stavu lidského organismu. Vyjádření tepelného pocitu člověka je 
individuální a subjektivní. Obecným a nezbytným předpokladem tepelné 
pohody je rovnováha tepelné bilance člověka, která je nezbytná pro udržení 
stálé teploty jádra těla. Důležitým faktorem je přenos tepla z povrchu těla do 
okolí, který se řídí přesnými fyzikálními zákonitostmi. Ty lze vyjádřití rovnicemi 
rovnováhy. 
 
Tepelná rovnováha je stav, při kterém okolí odebírá lidskému tělu tolik tepla, 
kolik člověk právě produkuje. 
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Lidské tělo je ochlazováno vedením, prouděním, sáláním, vypařováním se 
potu a dýcháním. Při fyzické námaze je tepelná ztráta vypařováním stálá do 
určité teploty okolí. Větší část tepla je odváděna konvekcí a sáláním, tzv. 
suchým ochlazováním těla. Stoupne-li teplota okolí, nebo pokud se zvětší 
produkce tepla, suché ochlazování je nedostačující a zvýší se sekrese potu. 
Nadbytečné teplo se v zájmu zajištění tepelné rovnováhy odvádí odpařováním 
potu - mokré ochlazování těla [3,4]. 
   
Rovnice tepelné rovnováhy (tepelné pohody) je dána: 
 
  Q = Qv + Qk + Qs + Qd + Qp + Qa  [W]  (2.28) 
 
Q - vyprodukovaný tepelný tok lidským tělem   
Qv - tepelný tok vedením, který se obyčejně zanedbává  
Qk - tepelný tok prouděním      
Qs - tepelný tok sáláním       
Qd - tepelný tok dýcháním      
Qp - tepelný tok odpařovaním potu     
Qa - tepelný tok akumulovaný nebo chybějící v těle  
  
Tepelnou rovnováhu člověka v místnosti lze zajistit vhodnou teplotou vnitřního 
vzduchu a vnitřních povrchů stavebních konstrukcí, vhodnou relativní vlhkostí 
vnitřního vzduchu a rychlostí proudění vzduchu. Další parametry ovlivňující 
tepelnou pohodu zahrnují oblečení člověka, příp. tepelný odpor oděvu, činnost 
a aktivity organismu. 
 
Stav tepelné pohody je možné definovat funkcí šesti nezávislých veličin: 
 
  f (qm, Rcl, θai, pdi, vai, θr,m) = 0     (2.29) 
 
qm  - tepelný tok z lidského těla, metabolické teplo        [W/m2]  
Rcl  - tepelný odpor oblečení                             [m2.K/W] 
θai  - teplota vnitřního vzduchu           [°C] 
pdi  - částečný tlak vodní páry vnitřního vzduchu        [Pa] 
vai  - rychlost proudění vnitřního vzduchu         [m/s] 
θr,m  - střední radiační teplota, účinná teplota okolních ploch [°C] 
 
Optimální tepelný stav uživatelů budov je funkcí dvou veličin souvisejících se 
subjektem - uživatelem (metabolické teplo a tepelný odpor oblečení) a čtyř 
veličin charakterizujících tepelný stav prostředí (teplota vnitřního vzduchu, 
parciální tlak vodní páry, rychlost proudění vzduchu a střední radiační teplota). 
Při objektivním stanovení jednotlivých faktorů tepelné pohody se faktory 
prostředí hodnotí objektivně. Faktory související s uživatelem se předpokládají 
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v závislosti na činnosti člověka, účelu místnosti, charakteru budovy a na 
ročním období.  
2.3 Požadavky na tepelně-vlhkostní mikroklima 
 
Předepsané hodnoty veličin nezbytné pro zajištění tepelné rovnováhy v zimním 
a letním období v budovách bytového a nebytového nevýrobního charakteru 
jsou uvedeny v Tabulce 2.4. 
 
Tabulka 2.4 Tepelná rovnováha člověka v zimním období a letním období. 

Období θai [°C] θM [°C] φ [%] va [m/s]  
Zimní 20 38 40 - 60 < 0,1 
Letní 24 – 27 51 35 - 50 < 0,1 

 
Požadavek nezatíženého termoregulačního systému v podmínkách tepelné 
pohody je v rovnici tepelné rovnováhy zahrnut kritérii výskytu průměrné 
povrchové teploty pokožky a množstvím vylučovaného potu. Tyto fyziologické 
veličiny vyjadřují stav tepelné pohody člověka. 
 
Optimální požadavky na tepelně vlhkostní mikroklima (tepelně-vlhkostní složku 
prostředí), respektive na zabezpečení tepelně-vlhkostní pohody prostředí, 
stanovuje závazně část A přílohy č. 1 nařízení vlády ze dne 12. prosince 2007, 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci [5]. Pro 
obytné prostředí lze aplikovat třídu I s celkovým energetickým výdejem člověka 
do 80 W/m2, viz Tabulka 2.7. Základem těchto směrnic jsou teploty, při kterých 
se člověk ještě nepotí (horní mez) a při kterých ještě nedochází ke třesu zimou 
(dolní mez) [6]. Toto nařízení zavádí 5 tříd práce podle celkového průměrného 
energetického výdeje M [W/m2] na efektivní dobu práce, viz Tabulka 2.5. Pro 
každou třídu práce jsou pak uvedeny přípustné hodnoty tepelně-vlhkostního 
mikroklimatu, a to jednak pro chladné období roku (Tabulka 2.6), jednak pro 
teplé období roku (Tabulka 2.7). 
 
Tabulka 2.5 Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje  

Třída práce Činnost M [W/m2] 
I sezení s mírnou aktivitou, uvolněné stání … ≤ 80 

IIa činnost vstoje nebo při chůzi s přenášením lehkých břemen… 81 až 105 
IIb činnost spojená s přenášením středně těžkých břemen… 106 až 130 
IIIa práce především vstoje… 131 až 160 
IIIb práce vstoje, předklon, chůze… 161 až 200  

IVa práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu a 
končetin…  201 až 250 

IVb práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu a 
končetin… 251 až 300 

V práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu a 
končetin… 301 a více 
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Tabulka 2.6 Rozmezí přípustných tepelně vlhkostních podmínek pro chladné období 
roku – třívrstvý oděv, tepelný odpor oděvu R = 1 clo 

Třída 
práce 

Operativní teplota θ0 
[°C]* 

Rychlost proudění 
vzduchu va [m/s] 

Relativní vlhkost 
Rh [%] 

I 
IIa 
IIb 
IIIa 
IIIb 
IVa 
IVb 
V 

18-24 
13-21 
9-18 
7-17 
6-15 

nestanovuje se 
nestanovuje se 
nestanovuje se 

≤0,1 
0,1-0,2 
0,2-0,3 
0,2-0,3 
0,2-0,3 

nestanovuje se 
nestanovuje se 
nestanovuje se 

 
30-70 

 
 
 

nestanovuje se 
nestanovuje se 
nestanovuje se 

* θ0 stanovena pro 50% relativní vlhkost 
 
Na pracovištích třídy I a IIa, musí být dále dodrženy tyto požadavky: 
 

• rozdíly teplot vzduchu mezi úrovní hlavy a kotníků nesmí být větší než 
3 °C, 

• asymetrie radiační teploty od oken nebo jiných chladných svislých 
povrchů nesmí být větší než 10 °C, 

• asymetrie radiační teploty od teplého stropu nebo jiných vodorovných 
povrchů nesmí být větší než 5°C, 

• intenzita sálání hlavy nesmí být větší než 200 W/m2, 
• teplota povrchu podlahy musí být v rozmezí 19 – 28 °C. 

 
Tabulka 2.7 Rozmezí přípustných tepelně vlhkostních podmínek pro teplé období roku 
– jednovrstvý až dvouvrstvý oděv, tepelný odpor oděvu R = 0,5 – 0,75 clo 

Třída práce Operativní teplota θ0 
[°C]* 

Rychlost proudění 
vzduchu va [m/s] 

Relativní vlhkost Rh 
[%] 

I 
IIa 
IIb 
IIIa 
IIIb 
IVa 
IVb 
V 

20-28 
16-27 
14-26 
9-26 
5-26 

nestanovuje se 
nestanovuje se 
nestanovuje se 

0,1-0,1 
0,2-0,3 
0,2-0,3 
0,2-0,3 
0,2-0,3 

nestanovuje se 
nestanovuje se 
nestanovuje se 

 
30-70 

 
 
 

nestanovuje se 
nestanovuje se 
nestanovuje se 

* θ0 stanovena pro 50% relativní vlhkost 
 
Operativní teplota θ0 [°C] je v tomto nařízení vypočtenou hodnotou. Je to 
jednotná teplota uzavřeného černého prostoru, ve kterém by tělo sdílelo 
radiací a konvekcí stejně tepla, jako ve skutečném teplotně nehomogenním 
prostředí. Při známé střední radiační teplotě θr [°C] (účinné teplotě okolních 
ploch) a teplotě vzduchu θa [°C] se určí z výrazu:  
 

θ0 = θr + A (θa - θr)      (2.30) 
 
A  - je funkcí rychlosti proudění vzduchu (Tabulka 2.8) 
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Tabulka 2.8 Závislost koeficientu A na rychlosti proudění vzduchu va [m/s]. 
va [m/s] 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 
A [-] 0,50 0,53 0,60 0,65 0,70 0,75 

 
Při rychlostech proudění vzduchu menších než 0,2 m/s lze nahradit operativní 
teplotu výslednou teplotou kulového teploměru θg [°C]. Při jiných rychlostech 
proudění va [m/s] lze střední radiační teplotu θr [°C] pro výpočet operativní 
teploty θ0 [°C] stanovit ze vztahu 
 

θr = [(θg + 273)4 + 2,9 . 108 . va
0,6 (θg – θa)1/4 – 273  (2.31) 

 
θg  - výsledná teplota kulového teploměru o průměru 0,10 m [°C] 
θa  - teplota vzduchu       [°C] 
va  - rychlost proudění vzduchu      [m/s] 
 

θr = [(θg + 273)4 + 2,5 . 108 . va
0,6 (θg – θa)1/4 – 273  (2.32) 

 
θg   - výsledná teplota kulového teploměru o průměru 0,15 m  [°C] 
θa   - teplota vzduchu       [°C]  
va  - rychlost proudění vzduchu      [m/s] 
 
Způsob dosažení optimálního součinitele radiační pohody nařízení neřeší. 
Není rovněž definován způsob dosažení optimálního rozdělení sálavých 
tepelných toků v prostoru. Optimálního součinitele radiační pohody lze 
dosáhnout dodržením maximálního rozdílu teploty vzduchu a teploty kulového 
teploměru 0,4 K, optimálního rozdělení sálavých tepelných toků v prostoru 
dodržením maximálního rozdílu teploty vzduchu a stereoteploty 1,2 K. 
Stereoteplota je vlastně teplota kulového teploměru pouze pro poloprostor 
(nebo i menší části prostoru). 
 
Také optimální teploty vhodné pro interiér budovy nejsou ve vyhlášce uvedeny. 
Jejich doporučené hodnoty jsou v normě EN ISO 7730 Měrné tepelné prostředí 
a lze je odečíst z grafu na Obrázku 2.2. Při práci převážně v sedě (1 met) 
v zimě (tepelného odporu oděvu 1 clo – pánský oblek) je optimální operativní 
teplota mezi 20 °C a 24 °C (tj. 22 °C ± 2 °C), v létě (tepelný odpor oděvu 
0,7 clo – košile, kalhoty) je optimální operativní teplota mezi 23 °C a 26 °C 
(tj. 24,5 °C ± 1,5 °C). Po celý rok má relativní vlhkost vzduchu zůstat v rozmezí  
30 - 70 %. Lze ji dlouhodobě sledovat spolu s teplotou vzduchu 
termohygrografem. Pro zamezení obtěžování průvanem norma zavádí 
procentuální podíl lidí, u kterých se předvídá pocit obtěžování průvanem, tzv. 
stupeň obtěžování průvanem DR, který závisí nejen na rychlosti vzduchu, ale 
také na jeho turbulenci [4].   
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Obrázek 2.2 Doporučené optimální operativní teploty podle EN ISO 7730 

pro mírné teplé prostředí [7] 
 
2.4 Zdroje tepla a vlhkosti v prostředí budov 
 
Zdrojem tepla i chladu v prostředí budov jsou především vnější klimatické 
podmínky, které teplo (respektive chlad) transportují dovnitř skrze obvodový 
plášť budovy a nebo samotným provozem budovy. Významnými vnitřními 
zdroji tepla jsou aktivity uživatelů, zejména vaření, pečení, smažení a žehlení. 
Příkon spotřebičů lze považovat za produkci tepla uvolňovaného do interiérů 
budov. Také sám člověk je zdrojem tepla. Produkce tepla lidmi se projeví 
zejména při přítomnosti více lidí v interiéru. V klidu (ve spánku) člověk 
produkuje teplo svými játry. Množství produkovaného tepla závisí na věku (děti 
produkují nejvíce) a pohlaví (ženy produkují méně). Z výše uvedeného 
vyplývá, že ženy jsou náchylější na tepelné podmínky ve vnitřním prostředí. 
S tělesnou aktivitou značně vzrůstá tepelná produkce, jejímž zdrojem jsou 
převážně svalové skupiny. Jedná se o tzv. metabolické teplo netto (Tabulka 
2.9). Například při domácích pracích se metabolické teplo netto pohybuje 
v rozmezí 40 – 170 W/m2. K těmto hodnotám je ovšem nutno připočíst 
uvedené metabolické teplo bazální. 
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Tabulka 2.9 Metabolické teplo netto při vybraných aktivitách [8] 

Činnost qm, net 
[met] [W/m2] 

Odpočinek 

spánek 0 0 
poloha opřená 0,1 6 
sezení, klidné 0,3 18 

stání, uvolněné 0,5 29 

Chůze na rovině [m/s] 
0,89 1,3 76 
1,34 1,9 111 
1,79 3,1 181 

Vybraná zaměstnání 

práce v laboratoři 0,7 až 1,1 41 až 64 
prodavač 1,3 76 

učitel 0,9 52 
přednáška ve velké posluchárně 0,8 až 2,2 46 až 129 

práce vsedě 0,4 23 

Domácí práce 
uklízení 1,3 až 2,7 76 až 157 
vaření 0,9 až 1,3 52 až 76 

mytí rukou a žehlení 1,3 až 2,9 76 až 169 

Administrativa 
psaní na stroji 0,5 až 0,7 29 až 41 

různé práce v kanceláři 0,4 až0,6 23 až 35 
kreslení 0,4 až 0,6 41 až 64 

 
Zdrojem vodních par v interiéru je obsah vodních par v exteriéru a zdroje 
vlhkosti uvnitř budovy. V zimě, v důsledku nízkých teplot, je obsah vodní páry 
ve venkovním vzduchu malý. Vodní pára ve vzduchu při nízkých teplotách 
kondenzuje nebo zmrzne a padá k zemi. Chladný vzduch přiváděný do 
interiéru je po ohřátí na vnitřní teplotu suchý. Jeho relativní vlhkost klesá i pod 
20 %. V létě, v důsledku relativně vysokých teplot, je obsah vodních par ve 
venkovním vzduchu značný. Čím je vyšší teplota vzduchu, tím více vodní páry 
je vzduch schopen pohltit [4, 9]. Letní vzduch přiváděný do interiéru je po 
ochlazení na vnitřní teplotu téměř nasycen vodními parami. Jeho relativní 
vlhkost se může blížit i svému nasycení (100 %).  
 
Zdroji vodních par uvnitř budovy jsou opět zejména různé aktivity člověka, 
zvláště sprchování (asi 2600 g/h), vaření (až 1500 g/h), sušení prádla (až 500 
g/h), květiny (až 20 g/h) a také člověk sám o sobě(30 až 300 g/h), viz Tabulka 
2.10. 
 
Tabulka 2.10 Zdroje vodní páry v budovách [3] 
Člověk při lehké činnosti 30 až 60 g/h 

při středně těžké práci 120 až 200 g/h 
při těžké práci 200 až 300 g/h 

Koupelna s vanou asi 700 g/h 
se sprchou asi 2600 g/h 

Kuchyně při vaření 600 až 1500 g/h 
průměrně denně 100 g/h 

Sušení prádla (pračka na 4,5 kg) odstředěného 50 až 200 g/h 
mokrého kapajícího 100 až 500 g/h 

Rostliny pokojové květiny, např. fialka 5 až 10 g/h 
rostliny v květináči, např. kapradina 7 až 15 g/h 
fíkus střední velikosti 10 až 20 g/h 
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2.5 Metodologie hodnocení tepelně-vlhkostního 
mikroklimatu 

 
Teplota ovlivňuje materiálové parametry a vlastnosti. Existuje celá řada 
fyzikálních principů, které se mohou pro měření teploty aplikovat. Nejčastěji 
se pro měření využívá objemové roztažnosti látek, elektrického odporu 
a generace elektrického napětí. Při měření teploty lze použít jakékoli teplotní 
čidlo. 
 
Dle způsobu aplikace teploměrů rozlišujeme teploměry kontaktní 
a bezkontaktní. Z fyzikálního hlediska rozlišujeme teploměry:  

 
• dilatační teploměry založené na teplotní expanzi kapalin, plynů či 

pevných látek, 
• elektrické teploměry založené na měření elektrického odporu nebo 

s využitím termoelektrického jevu, 
• speciální teploměry založeny na měření fyzikální veličiny, která má 

přímou vazbu ke změně teploty. 
  
Kontaktní dilatační teploměry jsou historicky nejstarší a nejrozšířenější typy 
teploměrů. Teploměry jsou založeny na mechanickém způsobu měření teploty 
– měření objemové expanze kapalin, tlaku plynů nebo lineární délkové změny 
pevných látek. Tyto teploměry jsou levné, ale je obtížné monitorovaná data 
převést do digitální podoby [10]. 
 
Kapalinové teploměry jsou založeny na prodloužení kapalinového sloupce 
v kapiláře. Vlastnosti těchto teploměrů závisí na aplikované kapalině, poloměru 
kapiláry a použitém skle. Používají se následující kapaliny: etanol (-130 °C až 
+50 °C), rtuť  (-30 °C až +150 °C), isopentan (-195 °C až +35 °C), pentan  
(-130 °C až +35 °C), galium (-15 °C až +1500 °C). Kapalinové teploměry jsou 
jednoduché, levné, přesné, ale mají problém s digitalizací dat [10]. 
 
Kapalinové tlakové teploměry využívají změnu objemu látky vlivem změny 
teploty. Změna teploty je převedena na změnu tlaku. Nejčastěji se používá 
etanol (-45 °C až +150 °C), rtuť (-30 °C až +550 °C), xylol (-40 °C až +440 °C). 
Výhodou těchto typů teploměrů je široký rozsah teplot pro které mohou být 
aplikovány [10]. 
 
Plynové teploměry využívají dvou základních principů měření: změna objemu 
plynu s teplotou při konstantním tlaku a změna tlaku plynu s teplotou při 
konstantním objemu. U plynových teploměrů pracujících s konstantním tlakem 
se pro výpočet teploty používá následující vztah: 
 

t = 100 . [(V – V0 ) / (V100 – V0)]    (2.33) 
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V0  - objem plynu při teplotě 0°C 
V100  - objem plynu při teplotě 100°C, nejčastěji se používá helium, dusík, 
vodík     
Při měření za konstantního objemu je měřen tlak plynu v závislosti na změně 
teploty – používá se rtuťový manometr. Teplota je se vyjádří z následující 
rovnice: 
 

t = 100 . [(p – p0 ) / (p100 – p0)]    (2.34) 
 
p0  - tlak plynu při teplotě 0°C 
p100  - tlak plynu při teplotě 100°C 
 
Bimetalové teploměry jsou založeny na bimetalovém pásku ze dvou kovů 
s rozdílným součinitelem tepelné roztažnosti. Pásek je nejčastěji vyroben 
z mosazi a slitiny chrom-nikl  [10]. 
 
Elektrické teploměry využívají změny elektrických vlastností vlivem změny 
teploty. 
 
Termoelektrické teploměry jako senzor se používají termočlánky. 
Termoelektrické teploměry využívají termoelektrického jevu. Dva rozdílné kovy 
se vodivě spojí a jejich volné konce jsou dány do prostředí o různé teplotě. 
Vzniká termoelektrické napětí, které je závislé na rozdílu teplot [10]. 
 
Odporové teploměry využívají nárůstu elektrického odporu kovů při nárůstu 
teploty a pokles odporu polovodičů s nárůstem teploty. Závislost elektrického 
odporu materiálu na teplotě je popsána pomocí teplotního koeficientu odporu 
α: 
 

R = R0 . (1 + aDt)      (2.35) 
 
V širším intervalu teplot není α konstantní, ale je funkcí teploty α=α(t). 
Nejvhodnějším materiálem je platina, protože má vysokou hodnotu teplotního 
koeficientu odporu 0,385 – 0,391.10-2 K-1, v čase se významně nemění, měření 
probíhá v rozsahu teplot -200 °C až +850 °C, měřené odpory jsou Ro = 100 Ω 
při teplotě 0 °C, R100 = 138,5 Ω při teplotě 100 °C  [10]. 
 
Termistory jsou polovodičové odporové teploměry. Měření probíhá v teplotním 
intervalu -200°C +200°C. Jsou podstatně citlivější než kovové materiály. 
Problémem je, že závislost jejich el. odporu na teplotě je vysoce nelineární. 
Materiály pro výrobu termistorů jsou NiO, Mn2O3 a Co2O3  [10]. 
 
Měřící rozsah kontaktních teploměrů je limitován stabilitou senzorů, jejich 
korozí a případným mechanickým poškozením. Horní teplotní hranice pro 
použití termočlánků je cca 1800°C. Pro měření vyšších teplot se používají 
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pyrometry, protože fungují na principu měření energie vyzářené povrchem 
měřeného materiálu. Jejich výhodou je, že nenarušují teplotní pole v měřeném 
vzorku. Dle Stefan-Boltzmannova zákona je celková intenzita radiace (W/m2) 
vyzářená černým tělesem o teplotě̌ T0 popsána vztahem: 
 

 I = sT0
4       (2.36) 

 
s  - koeficient záření černého tělesa σ = 5,67.10-8 W/m2K4 
 
Běžná tělesa však vyzařují s menší intenzitou, která je definována následující 
rovnicí  
 

I = ε . σ . T0
4       (2.37) 

 
ε  - emisivita [0, 1] 
 
Emisivita závisí na materiálu, jeho povrchu a teplotě. Běžné radiační pyrometry 
jsou konstruovány pro teplotní interval – 40 °C až +300 °C. Pro speciální 
aplikace se však vyrábějí také v rozsahu do 2000 °C  [10]. 
 
K měření vlhkosti se využívají hygrometry různých typů. Dilatační 
hygrometry jsou založeny na principu změny rozměru některých organických 
látek vlivem vlhkosti. Tyto látky absorbují vodu v závislosti na relativní vlhkosti 
okolního vzduchu a změnou obsahu vody dilatují. Dilatace se přenáší 
mechanismem na ukazatel. Používají se lidské vlasy, živočišné blány, nebo 
syntetické organické látky. Nejběžnějším je vlasový hygrometr používaný 
hlavně v přístrojích pro laiky (pokojový hygrometr) a v meteorologii (zapisovací 
hygrograf). U hygrografu pisátko ovládané vlasovým (případně blánovým) 
čidlem zapisuje průběh na pás papíru posunovaný hodinovým strojem. 
Nevýhodou dilatačních hygrometrů je kromě velké nelinearity nutnost časté 
regenerace, která spočívá ve vystavení čidla po dobu několika hodin vysoké 
vlhkosti blížící se stavu nasycení. U přístrojů umístěných v místnostech 
většinou nelze pravidelnou regeneraci zajistit a hygrometr pak neukazuje 
správnou hodnotu. V meteorologických aplikacích dochází k regeneraci 
samočinně při nočním poklesu teploty (při kterém dojde ke zvýšení relativní 
vlhkosti, často až k rosnému bodu) [11]. 
 
Odporové a kapacitní hygrometry zahrnují lithiumchloridový hygrometr 
s kapalným elektrolytem, hygrometr s tuhým elektrolytem Al2O3 a kapacitní 
hygrometr. U lithiumchloridového hygrometru s kapalným elektrolytem je 
na nevodivé trubičce nasazena tkanina obsahující dvojici drátkových elektrod 
rovnoběžně navinutých. Tkanina je napuštěna vodným roztokem LiCl. 
Elektrody jsou připojeny ke zdroji střídavého proudu, který svým průchodem 
elektrolyt zahřívá. Zvýšením teploty se odpařuje voda z elektrolytu, čímž se 
zmenší jeho vodivost, klesá proud a tím i teplota. Při poklesu teploty elektrolytu 
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dochází naopak k absorpci vodní páry, zvyšuje se vodivost a se zvětšováním 
proudu roste opět teplota. Rovnovážný stav obsahu vody v elektrolytu závisí 
na teplotě elektrolytu, která je pak funkcí parciálního tlaku vodních par 
v okolním vzduchu. Teplota se měří čidlem zasunutým v trubičce, přístroj z ní 
vyhodnotí vlhkost  [11]. 
 
Hygrometr s tuhým elektrolytem Al2O3 je tvořen jednou hliníkovou 
elektrodou s vrstvičkou oxidu hlinitého a druhou elektrodou z napařené tenké 
vrstvičky zlata propustné pro vodní páry. Absorpcí vody do elektrolytu se mění 
elektrický odpor, z něhož je pak vyhodnocena vlhkost [11]. 
 
Kapacitní hygrometr je postaven na principu kondenzátoru s dielektrikem 
z polymeru, který má hygroskopické vlastnosti. Jedna z elektrod je provedená 
tak, že umožňuje vodním parám z okolního vzduchu difundovat do polymeru. 
Polymer absorpcí vody mění své dielektrické vlastnosti, tím se mění i kapacita 
kondenzátoru, ze které se vyhodnotí vlhkost [11]. 
 
Čidla na principu hygrometru s tuhým elektrolytem nebo kapacitního 
hygrometru používá většina běžných elektronických přístrojů pro měření 
vlhkosti vzduchu, přístroje zároveň měří i teplotu vzduchu, někdy bývají 
kombinované i s měřením dalších veličin. Pro samostatný záznam časového 
průběhu vlhkosti a případně i teploty vzduchu lze použít výše zmíněného 
hygrografu (termohygrografu). Vhodnější jsou miniaturní elektronické 
záznamníky vlhkosti a teploty - tzv. dataloggery, které pojmou do paměti 
rozsáhlá data. Zaznamenaná data se ke zpracování přenesou ze záznamníku 
do počítače [11]. 
 
Psychrometry jsou založeny na psychrometrickém způsobu zjištění vlhkosti. 
Princip je založen na měření tzv. mezního adiabatického ochlazení. Realizuje 
se jako ochlazení teploměru obaleného punčoškou, která je nasáklá 
destilovanou vodou, v proudu vzduchu. Takto upravený teploměr se nazývá 
mokrý teploměr. Ochlazení je závislé na rozdílu parciálních tlaků sytých 
vodních par v mezní vrstvě nad hladinou vody v punčošce a parciálního tlaku 
vodních par v okolním vzduchu: 
 

Dt = t – tm = (pvm
u – pv ) . [1 / (A . p)]    (2.38) 

 
Δt  - psychrometrický rozdíl teplot [K] 
t  - teplota vzduchu, zde je zvykem jí nazývat teplota suchého teploměru 

a je měřena neupraveným, tedy suchým teploměrem 
tm - teplota mokrého teploměru 
p"vm - parciální tlak syté páry při teplotě mokrého teploměru [Pa] 
pv - parciální tlak vodních par ve vzduchu [Pa] 
A - psychrometrický součinitel [1/K] 
P - statický tlak vzduchu v místě měření [Pa] 
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Psychrometrický součinitel je pro rychlost proudění větší než 3 m/s konstantní 
a je roven hodnotě 662.10-6 1/K. Při nižších rychlostech se značně mění. 
Potřebná rychlost proudění je zajištěna jen u nuceně větraných - aspiračních 
psychrometrů. Psychrometr obsahuje suchý a mokrý teploměr, kolem 
teploměrů je prosáván měřený vzduch. Ventilátor zabezpečující aspiraci je 
poháněn buď hodinovým strojkem (Assmannův psychrometr) nebo 
elektromotorkem. Teploměry musí být chráněné proti sálání. Ze změřených 
teplot suchého t a mokrého teploměru tm lze spočítat z upravené předchozí 
rovnice parciální tlak vodních par: 
 

pv = pvm
u – A . ( t – tm)  . p     (2.39) 

 
Nebo s použitím Mollierova diagramu odečíst parciální tlak vodních par, 
měrnou vlhkost či relativní vlhkost (Obrázek 2.3) [11]. 
 

 
Obrázek 2.3 Určení vlhkosti z teploty mokrého a suchého teploměru [11] 

 
U elektronických přístrojů založených na psychrometrické metodě provede 
výpočet vlhkosti vyhodnocovací elektronika. 
 
Vlhkoměry na principu rosného bodu spočívají ve snímání změny 
odrazivosti kovového ochlazovaného zrcátka při jeho orosení. Zrcátko odráží 
paprsek z LED diody do snímače, při orosení zrcátka dojde ke snížení 
světelného toku, které je vyhodnoceno elektronickým obvodem. Obvod řídí 
ochlazování zrcátka Peltierovým článkem tak, aby se teplota ustálila na hranici 
orosování. U jiného provedení přístrojů je paprsek LED diody odrážen proti 
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tmavé ploše, při orosení dojde naopak ke zvýšení množství světla 
dopadajícího do snímače, princip řídícího obvodu je obdobný. Méně výhodný 
způsob je zjišťování okamžiku orosení elektrodami. Protože parciální tlak 
vodních par nad hladinou (kapalné) vody je jiný než nad ledem, musí přístroj 
vyloučit ojínění. Z teploty okolního vzduchu a teploty rosného bodu 
(zrcátka) pak přístroj vypočte vlhkost. Vlhkost lze na základě těchto dvou teplot 
stanovit i ručně odečtením z Mollierova diagramu (Obrázek 2.4) [11]. 
 

 
Obrázek 2.4 Určení vlhkosti z teploty rosného bodu [11] 

 
U kondenzační metody se vzorek vzduchu prosaje přes chladič, kde dojde ke 
kondenzaci větší části vodní páry. Hmotnost vodních par v původním vzorku 
se zjistí jako součet hmotnosti vody, která zkondenzovala v chladiči 
a hmotnosti vodní páry, která v plynu zůstala. Za chladičem je vodní pára 
v sytém stavu, její parciální tlak je závislý pouze na teplotě za chladičem. 
Hmotnost vodní páry, která v plynu zůstala, se vypočte ze vztahu: 
 

m = V . [pv" / (rv . T)]     [kg] (2.40) 
 
V  - objem vzorku       [m3] 
p"v - parciální tlak syté páry za chladičem    [Pa] 
T - teplota za chladičem      [K] 
rv - plynová konstanta vodní páry = 461,5 J/kg.K 
 
Kondenzaci vodní páry v chladiči lze též nahradit jejím pohlcováním - absorpcí 
do sušicí látky. Vyhodnocení vlhkosti je analogické, za absorbérem však není  
vodní pára v sytém stavu, ale o určitém parciálním tlaku pv [11]. 
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2.6 Biologické účinky na lidský organismus 
 
Po ukončení doby expozice nadměrné tepelné zátěži dochází k tzv. tepelnému 
vyčerpání. Po působení chladu může docházet k onemocnění z nachlazení. 
Biologické účinky závisí nejen na úrovni tepelného stresu, ale také na 
obranných (imunologických) schopnostech lidského organismu a na interakci 
 s ostatními složkami prostředí.  
 
Při tepelné zátěži se dostává organismus do různých fyziologických stavů, 
determinovaných jeho tepelnou bilancí. Stav hypotermie (podchlazení 
organismu) nastává v případě silného výdeje tepla nekrytým jeho produkcí 
(např. opilec bez pohybu v zimě zmrzne) nebo se jedná o nedostatek tvorby 
tepla z důvodu nemoci, otrav, traumat apod. Smrt nastává při teplotě jádra 
26 – 28 °C. Stav hypertermie je charakteristický zvýšením tepelné teploty při 
přetížení vnitřních mechanismů. Stav hypertermie krátkodobě navodíme při 
pobytu v sauně. Krátkodobě je stav hypertermie charakteristický teplotou jádra 
do 41 °C. V případě dlouhodobé hypertermie selhávají životní funkce. 
Ojediněle může dojít k mozkové smrti s deliriem a křečemi z přehřátí [12].  
 
Vzdušná vlhkost ovlivňuje nejen samotné pocity, ale podílí se i na odezvě 
organismu. Relativní vlhkost má výrazný vliv na výskyt mikroorganismů ve 
vnitřním prostředí budov. Nejnepříznivější podmínky pro výskyt virů 
způsobující nemoci z nachlazení jsou v prostředích s relativní vlhkostí vzduchu 
pohybující se kolem hodnoty 60 %. Zvýšení relativní vlhkosti vzduchu alespoň 
na 60 % také výrazně snižuje výskyt statické elektřiny. Z důvodu možného 
výskytu plísní ve vnitřním prostředí budov se doporučuje udržovat relativní 
vlhkost vzduchu pod 80 %, ještě lépe 70 %. Pokud nejsou pravidelně 
používány výkonné odsavače prachu, doporučuje se po určité době snížit 
vlhkost vzduchu na několik dní pod 45 %. Tím dojde ke snížení počtu roztočů 
v textilních materiálech, zvláště v kobercích, kde se živí zbytky lidské kůže. 
 
2.7 Úprava tepelně-vlhkostní složky prostředí 
 
Vnitřní prostředí budov z hlediska tepelně-vlhkostního je ovlivňováno 
především tepelně-vlhkostním stavem vnějšího ovzduší, tepelně-vlhkostními 
vlastnostmi stavebních konstrukcí, zdroji tepla a vodní páry a soustavami 
technických zařízení budov (vytápění, větrání a klimatizace). Optimalizaci 
tepelně-vlhkostní složky vnitřního prostředí budov je možné dosáhnout 
zásahem do zdroje tepla, chladu a vlhkosti, zásahem do pole přenosu 
a zásahem na subjektu, tj. na uživateli budovy. 
 
Zásah do zdroje tepla v létě, do chladu v zimě a do zdrojů vodních par 
v průběhu celého roku je nejúčinnějším opatřením k dosažení optimální 
tepelně-vlhkostní složky prostředí. Zásah do zdroje tepla a vlhkosti spočívá 
především v úpravě obvodového pláště budovy, protože vnější prostředí je 
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významným zdrojem tepla a vlhkosti. Úpravou obvodového pláště je jednak 
dosaženo na dostatečné zvýšení tepelně-izolačních vlastností (zvýšení 
tepelného odporu konstrukce), a také na přiměřené zvýšení jeho 
vzduchotěsnosti. 
 
Důležité jsou nejen tepelně-izolační vlastnosti neprůsvitných stěnových 
konstrukcí, ale i samotné výplně otvorů. Výplně otvorů jsou nejslabším 
článkem obvodového pláště a podílejí se až ze 40 % na tepelných ztrátách 
budovy [13]. V zimě skrze okenní konstrukce teplo uniká. A naopak v létě, jsou 
okenní konstrukce nadměrným zdrojem tepla vedoucí k přehřívání vnitřního 
prostředí. V současnosti jsou již na trhu kvalitní okna s požadovanými tepelně-
izolačními vlastnostmi (izolační trojskla, fólie heat mirror apod.). Taktéž se 
doporučuje instalace žaluzií. Ty v létě zabraňují nadměrným ziskům do 
vnitřního prostředí a chrání před přehříváním. V zimě nebo v noci, kdy je 
tepelná ztráta největší, vytvářejí po zatažení další tepelně-izolační vrstvu okna, 
čímž lze dosáhnout značné úspory energie na vytápění. Tepelně-izolační 
vlastnosti oken mají důležitou roli i z hlediska vodních par ve vnitřním prostředí 
budov. Nedostatečná izolace způsobuje kondenzaci vodních par na okenní 
konstrukci v důsledku vnitřní povrchové teploty, která snadno dosáhne teploty 
rosného bodu. Na druhou stranu musí okna také umožňovat dostatečné 
větrání, tj. odvod vodních par do vnějšího prostředí. 
 
Úprava pole přenosu tepelně-vlhkostního toku je velmi často investičně 
a provozně náročná. Při vhodném výběru soustavy pro úpravu tepelného stavu 
prostředí je ovšem i nejúčinnější. Optimální otopná soustava v zimním období 
je dimenzovaná na pokrytí tepelných ztrát místností při zajištění tepelně-
vlhkostní pohody uživatelů budovy.  
 
Při vytápění topnými tělesy platí základní princip - zdroj tepla by měl být co 
nejblíže umístěn ke zdroji chladu tak, aby negativní vliv na pohodu člověka byl 
maximálně eliminován. V praxi to znamená umístit topné těleso pod okno, ne 
k vnitřní stěně. Z tělesa umístěného u vnitřní stěny stoupá tepelný (konvekční) 
proud, ohýbá se kolem stropu na vnější stěny, na okně se pak ochlazuje 
a mění se na chladný proud - průvan. V případě tělesa umístěného pod 
oknem, proud studeného vzduchu podél okna klesá dolů, ve styku s topným 
tělesem se ohřívá a stoupá vzhůru, ohýbá se podél stropu, vnitřní stěny 
a podél podlahy se opět vrací k oknu. K chladnému proudu vzduchu (průvanu) 
v takovém případě nedochází. Podmínkou je, aby se délka topného tělesa 
přibližně rovnala šířce okna. Pokud je topným tělesem podlaha nebo strop (se 
zabudovanými topnými trubkami), je třeba výrazně zvýšit tepelný výkon 
v blízkosti okna (zhuštěním trubek) [4]. 
 
Při vytápění teplým vzduchem (tzv. teplovzdušné vytápění) případný vznik 
průvanu závisí na vytvořeném obraze proudění v topném prostoru. Je nutné 
dodržet základní princip - teplý topný vzduch je třeba vést shora dolů. 
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V opačném případě dochází ke konstrikci (smrštění) teplého vzduchu 
stoupajícího zdola, vznikající prostor je vyplňován chladnějším vzduchem 
a tvoří se chladnější proudy vzduchu. 
 
Topení s dostatečnou složkou sálavého tepla má při optimálním vytápění 
zajistit dostatečný podíl sálavého tepla, tj. součinitel radiační pohody by se měl 
rovnat alespoň jedné. Tato podmínka je splněna dodržením základního 
principu bezprůvanovým vytápění s topnými tělesy, tj. umístěním topného 
tělesa ke zdroji chladu. U teplovzdušného vytápění je však splnění optimální 
hodnoty součinitele radiační pohody problémem z důvodu obtížné realizace. 
Řešením je využití teplovzdušných podokenních konvektorů. Při centrálním 
horkovzdušném vytápění se doporučuje použít dodatkové sálavé topné plochy, 
např. krb v obývací místnosti. Individuální regulací se rozumí možnost regulace 
výkonu topného tělesa v místnosti podle individuálních požadavků uživatele. 
Například ženy vzhledem ke své nižší tepelné produkci požadují vyšší teplotu 
než muži. Osoby s hypertenzí (vysokým krevním tlakem) upřednostňují teplotu 
nižší než pacienti s nízkým krevním tlakem [4]. 
  
Eliminace přetápění je základním opatřením proti nízké relativní vlhkosti 
vzduchu ve vnitřním prostředí budov. Snížení teploty vnitřního vzduchu do 
oblasti optima ve většině případů stačí k dosažení spodního limitu relativní 
vlhkosti vzduchu ve vnitřním prostředí (30 %) [4]. Pokud tato hodnota není 
dostačující (lidé alergičtí na suchý vzduch), je nezbytné navrhnou dodatečné 
vlhčení vzduchu. Pro zvýšení vlhkosti vzduchu se používají zvlhčovače 
vzduchu. 
 
Volba chlazení v letním období (klimatizace) závisí na míře eliminace 
tepelných zisků v místnosti, při které je zajištěna tepelně-vlhkostní pohoda 
uživatelů. Ideální stav vnitřního prostředí je bezprůvanový a umožňuje 
individuální regulaci chladicího výkonu. Způsob zabezpečení bezprůvanovým 
chlazení závisí na druhu chlazení. Jiné chlazení bude při chlazení 
klimatizačním zařízením, jiné při chlazení stropem (se zabudovanými 
chladicími trubkami) a jiné při chlazení centrální klimatizací. 
 
Při chlazení klimatizačním zařízením a stropem platí základní princip - zdroj 
chladu co nejblíže zdroji tepla (nejčastěji k oknu). V praxi to znamená umístění 
klimatizačního zařízení pod okenní konstrukci tak, aby teplo sálající na člověka 
z okna bylo kompenzováno proudem chladného vzduchu. Klimatizační 
zařízení, které fouká na neosálanou část člověka v důsledku svého umístění 
ve volném prostoru v místnosti, nepřispívá k dosažení pohody, ale přímo 
tepelnou pohodu zhoršuje - vzniká diskomfort. V takovém případě se zvětšuje 
rozdíl mezi tepelnou zátěží člověka na osáláné a neosálané straně. Pokud se 
použije strop jako chladící plocha, teplý vzduch stoupající od okna se ve styku 
se stropem postupně ochlazuje a klesá dolů. Klasická centrální klimatizace 
vyžaduje důslednou kontrolu provozu a údržbu. V opačném případě hrozí 
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zhoršení kvality vzduchu. Na Obrázku 2.5 je znázorněno proudění vzduchu 
zdola nahoru při různých způsobech distribuce. 

 
Obrázek 2.5 Obrazce proudění vzduchu při distribuci zdola nahoru [14] 

 
Chlazením s individuální regulací se rozumí možnost regulace chladicího 
systému v místnosti podle individuálních požadavků jeho uživatele. Na 
termostatickém ventilu v přívodu chladicí vody do chladicího systému (např. 
stropu se zabudovanými trubkami) je možné nastavit preferovanou teplotu, 
která je již následně automaticky udržována. 
 
Chlazení hybridní ventilací je kombinací přirozeného a nuceného větrání, které 
využívá přednosti obou systémů. Při nízkých venkovních teplotách (za bezvětří 
do + 7 °C) pracuje jako bezhlučné přirozené větrání. Za teplého počasí se 
automaticky zapíná ventilátor a systém pracuje nadále s plnou účinností. 
V horkém letním období je možné ho použít i pro tzv. noční předchlazení. 
Zařízení je v provozu po celou noc a vychladí budovu chladným nočním 
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vzduchem. Ráno a po určitou část dne je v interiéru příjemně chladno. 
Podmínkou úspěšnosti je snížení podílu prosklení fasády nejvíce na 40 % 
a použití venkovních žaluzií. Výměna vzduchu v noci se doporučuje asi 
šestinásobná. V pobytových prostorách je třeba zajistit hlavně větrání koupelen 
a kuchyní. Optimálním řešením pro kuchyně je umístění odsavačů par nad 
sporák. V případě plynového nebo kombinovaného sporáku je vhodný odsavač 
s odvodem par do vnějšího prostředí, protože kromě par z vaření, vznikají při 
spalování také páry ze spalovaného plynu. Původně doporučovaný výkon 
odsavačů par 180 m3/h je v současnosti vhodné zdvojnásobit na 360 až 
400 m3/h [4]. 
 
Přirozené větrání okny je často důsledkem nekontrolovatelné výměny vzduchu, 
která často převyšuje jeho hygienicky požadované množství. S množstvím 
výměny vzduchu jsou spojeny i energetické ztráty, které jsou nejčastěji 
způsobovány dlouhodobým větráním pootevřenými okny. Nárazové 
a krátkodobé intenzivní větrání okny je z hlediska energetických ztrát 
výhodnější. Doporučuje se větrat ráno všechny místnosti, podle ročního období 
10 až 30 minut (v zimě kratší dobu, například za mrazivého počasí jen dvě 
minuty, v létě je možné větrat déle).  
 
Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem dosažení tepelné pohody je změna 
oděvu, tj. svlečením nebo oblečením dostatečného počtu vrstev oděvu. Vliv 
volby oděvu je však značně omezený. V létě nelze jít pod společensky únosné 
meze a naopak v zimě může být příliš těžký oděv příčinou narušení tepelné 
pohody. 
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3 ZVUK 
 
Zvuk je každodenní součástí života člověka. Technologický pokrok a vývoj 
posledních staletí přináší do přirozeného prostředí člověka další a nové zdroje 
zvuků. Nadbytek zvuků způsobený velkým množstvím zdrojů, nemá jedinec 
schopnost ovlivnit, protože působí způsobem, který neodpovídá lidským 
schopnostem, ani možnostem přizpůsobení. Lidský organizmus nemá 
fyziologickou možnost vědomé regulace intenzity přijímaného zvuku. Tyto 
zvuky působí na člověka nejen během jeho pracovní činnosti, ale také během 
odpočinku a relaxaci, stávají se tak velmi rušivým elementem, který ztěžuje 
komunikaci a ruší vnímání důležitých zvuků.  
 
3.1 Základní pojmy a veličiny   
 
Akustika je vědní disciplína, která se zabývá studiem mechanického kmitání 
a vlnění v pružných prostředích, jeho vznikem, šířením a působením. 
 
Zvuk je každý akustický tok. Jde o mechanické vlnění částic šířících se 
v prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. 
 
Slyšitelný zvuk je akustické kmitání pružného prostředí ležící 
v třetinooktávových frekvenčních pásmech se středními frekvencemi 20 Hz až 
20 000 Hz. 
 
Rychlost šíření zvuku je rychlost šíření zvukového rozruchu ve směru 
zvukového paprsku daným prostředím. 
 
Hluk je každý nežádoucí zvuk, který nepříznivě ovlivňuje pohodu člověka, 
vyvolává nepříjemný až rušivý pocit, ohrožuje jeho zdraví. 
 
Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování 
periodického jevu za jednotku času. Frekvence je udávána v hertzích, zkratka 
Hz (1 Hz = 1 s−1). 
 
Frekvenční pásmo (fs) je oblast frekvencí ohraničená dolní a horní mezní 
frekvencí. Charakterizuje se střední frekvencí, pro kterou platí: 
 

     [Hz]    (3.1) 

 
fh = 2.fd, frekvenční pásmo je oktávové, 
fh = 21/3.fd, frekvenční pásmo je třetinooktávové, 
fh = 21/n.fd, frekvenční pásmo má šířku jedné n-tiny oktávy. 
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Nízkofrekvenční zvuk je zvuk, jehož akustická energie je převážně 
soustředěna  v intervalu frekvencí  16 Hz - 100 Hz. 
 
Vysokofrekvenční zvuk je slyšitelný zvuk, jehož frekvenční spektrum se 
nachází v některých nebo ve všech třetinooktávových pásmech se střední 
frekvencí 8 000 Hz až 20 000 Hz. 
 
Infrazvuk je zvuk, jehož frekvenční spektrum se nachází v třetinooktávových 
pásmech se střední frekvencí se spodní hranicí mezi 0,001 a 0,2 Hz a horní 
hranicí mezi 16 až 20 Hz a lidské ucho ho nevnímá. Příklady infrazvuku jsou 
například zemětřesení, sesuvy půdy, rozkmitání půdy různými stroji, 
dorozumívání slonů nebo hrochů. 
 
Ultrazvuk je akustické vlnění, jehož frekvence leží nad hranicí slyšitelnosti 
lidského ucha, slyšitelného zvuku, která je cca 20 000 Hz. Ultrazvuk se využívá 
i v lékařství. V přírodě delfíni nebo netopýři pomocí ultrazvuku vyhledávají a 
loví svou kořist. 
 
Vlnová délka je vodorovná vzdálenost mezi dvěma po sobě jdoucími 
rovnocennými body vlny. To znamená, že je to délka jednoho cyklu vlny: 
 

     [m]    (3.2) 

 
λ - vlnová délka      [m] 
f - frekvence (kmitočet) vlnění    [1/s], [Hz] 
T - perioda      [s]  
c - rychlost šíření zvuku    [m/s] 
 
Perioda je čas potřebný na jeden celý cyklus vlny, tj. určuje dobu trvání 
jednoho kmitočtu. Respektive, perioda je nejkratší doba, za kterou se časový 
průběh pohybu opakuje.   
 

 
Obrázek 3.1 Znázornění akustického kmitání 

f
cc.Tλ ==
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Akustický tlak je okamžitým projevem akustické energie v místě působení, 
který se mění v závislosti na čase a charakteru prostředí. Proto se v praxi 
uvádí efektivní hodnota akustického tlaku. Vyjadřuje kladné a záporné 
odchylky od hodnoty barometrického tlaku, které vyvolává postupující zvuková 
vlna. Je měřítkem zvukové energie vyzařované ze zdroje hluku a vyjadřuje se 
v decibelech či dBA. 
 
Akustická rychlost je rychlost, kterou se částice prostředí pohybují v rytmu 
akustického tlaku (v plynném nebo kapalném prostředí ve směru šíření 
zvukových vln). Je to vektor, to znamená, že je určena nejen velikostí, ale 
i směrem.  
 
Základní zákon akustiky říká, že akustický tlak ve volném prostředí klesá se 
vzdáleností od zdroje zvuku nepřímo úměrně, a to tak, že se zdvojnásobením 
vzdálenosti je akustický tlak poloviční (hladina poklesne o 6 dB). 
 
 
Akustický výkon je množství zvukové energie vyzářené za sekundu plochou 
obklopující zdroj. Charakterizuje akustické vlastnosti zdroje zvuku a měří se 
v předem definovaných podmínkách. 
 
Intenzita zvuku (I) vyjadřuje akustický výkon, který projde jednotkou plochy 
kolmou na směr šíření zvukových vln: 
 

I  =        [W/m2]    (3.3) 

 
W – akustický výkon zdroje 
A – plocha zdroje 
 
Hladina zvuku (L) je rozdíl, o který převyšuje logaritmická hodnota dané 
intenzity logaritmus prahové hodnoty. 
 

       [dB]   (3.4) 

 
I0 – intenzita zvuku na prahu slyšitelnosti, při kmitočtu 1 000 Hz I0 
= 10-12 W/m2 

 

Při objektivních měřeních s přístroji je snaha registrovat i subjektivní hodnoty 
hladiny hlasitosti. Proto se korigovala citlivost zvukoměrů pomocí váhových 
filtrů A, B, C tak, aby se hodnoty odečtené na zvukoměru co nejvíce blížily 
odpovídajícím hodnotám LN. Křivka A přibližně odpovídá křivce LN = 40 Ph, 
křivka B přibližně koreluje s křivkou LN = 70 Ph a křivka C koreluje s křivkou  
LN = 100 Ph. V posledním období se používá pouze váhový filtr A se spektrální 
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charakteristikou pro všechny hladinové rozsahy zvuku. Váhové filtry se 
používají výhradně pouze při hodnocení hlučnosti v pracovním a životním 
prostředí. Korekce citlivostí zvukoměru podle filtru A jen přibližně modelují tvar 
hladin hlasitosti, proto hodnoty odečtené na zvukoměru nelze zcela 
ztotožňovat s hodnotami ve fónech. Na jejich vyjádření se zavedlo označení 
hladina zvuku s váhovým filtrem A – LA. Jednotkou korigované hladiny zvuku 
je decibel A [dB(A)].  
 

Ekvivalentní hladina hluku vyjadřuje, jaká trvalá konstantní hodnota 
v časovém úseku hodnocení bude mít na lidský organismus stejný účinek jako 
skutečný proměnný hluk v daném intervalu. 
 
Účinek hluku na člověka závisí také na době jeho trvání, na tzv. době 
expozice. Např. hluk působící na člověka pouze jednu minutu, není zdaleka tak 
nebezpečný jako hluk s identickou hladinou působící na člověka celou hodinu. 
Stanovení doby expozice je jednoduché při hluku, jehož hladina je stálá nebo 
se v průběhu času mění jen velmi málo. Podstatně složitější situace nastává 
však při hluku, jehož hladiny kolísají, např. pouliční hluk, kde se v době velmi 
výrazně mění všechny jeho vlastnosti. Pak je nezbytné opakované měření 
v průběhu přesně definovaného časového intervalu, čímž se stanoví tzv. 
histogram - soubor údajů o časovém výskytu hladiny akustického tlaku nebo 
akustického tlaku v sledovaném úseku. Z histogramu lze stanovit na základě 
časově váženého průměru ekvivalentní hladinu hluku LAeq, která vyjadřuje 
průměrnou hlukovou expozici za určitou dobu měření, nebo pokud neznáme 
procentuální výskyt jednotlivých hladin hluku (četnost) v hladinových 
intervalech. Nelze zjistit přímo ve zdroji hluku, ale v určité vzdálenosti od 
zdroje: 
 

  [dB(A)]    (3.5) 

 
Li - průměrná hladina hluku v daném intervale hodnot 
ni - početnost naměřených hodnot 
 
Hladina akustického tlaku (Lp) je hladina určená vztahem: 
  

     [dB]   (3.6) 

 
 p - akustický tlak, jehož hladina se určuje [Pa] 
p0 - akustický tlak na prahu slyšitelnosti, pro vzduch  p0 = 2.10-5 Pa 
 
 
 
 

( )å= i0,1
iAeq 10

100
110log L.nL

0
p 20log

p
pL =



52 
 

Hladina akustického výkonu (Lw) je hladina určená vztahem:  
 

       [dB]   (3.7) 

 
W0 - referenční akustický výkon, W0 = 10-12 W  
 
Vzduchová neprůzvučnost je definována jako schopnost vertikální 
a horizontální dělící konstrukce přenášet akustický výkon šířící se vzduchem 
ze zdroje v sousedním prostoru v zeslabené míře. Její velikost závisí na 
kmitočtu a především na plošné hmotnosti konstrukce. Platí pravidlo, že se 
zvětšováním plošné hmotnosti konstrukce se zvyšuje i její vzduchová 
neprůzvučnost. 
 
Nejdůležitější veličinou charakterizující vzduchovou neprůzvučnost je stupeň 
vzduchové neprůzvučnosti R [dB]. Tato veličina je závislá na kmitočtu a udává 
se v třetinooktávových pásmech v rozsahu kmitočtů 100 až 3150 Hz (zvukově-
izolační oblast spektra). Definuje ji vztah: 
 

   [dB]    (3.8) 

 
τ - činitel průzvučnosti dělící konstrukce  [–] 
W1 - akustický výkon dopadající na dělící konstrukci [W] 
W2 - akustický výkon vyzařovaný konstrukcí  [W] 
 
Stupeň vzduchové neprůzvučnosti závisí na úhlu dopadu zvukových vln. 
 
Při kročejové neprůzvučnosti jde o schopnost v zeslabené míře vyzařovat 
z plošné stavební konstrukce akustický výkon, který vzniká v sousedním 
prostoru chůzí po podlaze nebo nárazy na podlahu. Veličinou charakterizující 
kročejovou neprůzvučnost je hladina normovaného kročejového hluku Ln 
definovaná vztahem: 
 

Ln = Li + 10log     [dB]    (3.9) 

 
Li  - hladina kročejového hluku měřená v chráněné místnosti při provozu 

zdroje 
   normalizovaného kročejového hluku v hlučné místnosti [dB] 

A - celková zvuková pohltivost v chráněné (přijímací) místnosti  [m2] 
Ao - referenční hodnota celkové zvukové pohltivosti Ao = 10 m2 

 

Kročejová neprůzvučnost se na rozdíl od vzduchové neprůzvučnosti vyjadřuje 
hladinou akustického tlaku v místnosti příjmu. Kročejová neprůzvučnost 
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samotných nosných stropních konstrukcí bývá nedostatečná. Pro efektivní 
útlum kročejového zvuku se proto navrhují plovoucí podlahy nebo pružné 
povlakové podlahoviny, jimiž lze dosáhnout snížení hladiny Ln pod 
požadovanou úroveň. Plovoucí podlahy sestávají nejméně ze dvou vrstev: 
roznášecí a pružné. Podle plošné hmotnosti roznášecí vrstvy se plovoucí 
podlahy dělí na těžké (monolitické vrstvy) a lehké (stavební desky). Přenos 
kročejového zvuku těžkými a lehkými plovoucími podlahami je odlišný – těžké 
plovoucí podlahy roznášejí budicí sílu ze zdroje celou plochou roznášecí 
vrstvy, zatímco u lehkých podlah dochází k přenosu jen v blízkosti zdroje 
(kladívka normalizovaného zdroje kročejového zvuku). 
 

3.2 Charakteristika akustické složky prostředí 
 
Akustická složka prostředí je tvořená akustickými toky v ovzduší, které působí 
na subjekt a spoluvytvářejí tak jeho celkový stav. V budovách mechanické 
kmitání negativně ovlivňuje životnost konstrukčních prvků a soustav a při 
přímém, ale i nepřímém kontaktu s tělem člověka negativně ovlivňuje jeho 
zdraví, pocit pohody a výkonnost. Přenášené kmitání se vyzařuje do okolí jako 
akustické vlnění a ovlivňuje hlukovou zátěž prostředí. 
 
Akustické toky působí na subjekt svým tzv. akustickým tlakem, který 
nezávisí na kmitočtu akustických vln, ale na jejich amplitudě dané mohutností 
zdroje. 
 
Nejslabší zvuk zaznamenaný nepoškozeným lidským sluchem je 
charakterizován akustickým tlakem 20·10-6 Pa  (20 μPa). Lidský sluch je 
schopen snášet i akustické tlaky více než miliónkrát větší, tj. práh bolesti  
p = 200 Pa. V praxi by to znamenalo pracovat s hodnotami od desítek do 
desítek milionů Pa, takže se zvolil logaritmus těchto hodnot, tj. hladina 
akustického tlaku. Tato úprava zužuje rozsah 20 až 200 000 000 μPa do 
rozsahu 0 až 120 dB: 
 

L < 20 dB(A) - hluboké ticho, nepříznivě ovlivňuje jeho psychiku 
L > 85 dB(A) - má za následek vznik trvalé poruchy sluchu 
L = 130 dB(A) - dosahuje prahu bolestivosti 
L > 160 dB(A) - dochází k prasknutí ušního bubínku  

 
Z hlediska časového průběhu rozeznáváme hluk ustálený, proměnný, 
přerušovaný a impulzní (Obrázek 3.2):  
 

• ustálený - hluk, jehož hladina se v daném místě nemění v závislosti na 
čase o více než 5 dB (A), 

• proměnný - hluk, jehož hladina se v daném místě mění v závislosti na 
čase o více než 5 dB (A), může se vyskytovat jako přerušovaný, 
kolísavý a nepravidelný, 
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• přerušovaný – proměnný hluk měnící náhle hladinu akustického tlaku 
nebo hladiny hluku A, který je v průběhu hlučného intervalu ustálený, 
impulzní hluk - hluk, který je vytvářen jednotlivými zvukovými impulsy 
s trváním do 200 ms nebo sledem impulsů následujících po sobě 
v intervalech delších než 10 ms. 
 

Z hlediska frekvenčního složení rozlišujeme: 
 

• úzkopásmový hluk - hluk jednoho frekvenčního pásma, případně 
frekvencí těsně vedle sebe, například siréna, klakson, hudební nástroj, 

• širokopásmový hluk - hluk, který vzniká současně působením více 
zdrojů hluku, případně jednoho zdroje se širokým spektrem. 

 
Obrázek 3.2 Rozdělení hluku dle časového průběhu [1] 

 
Úzkopásmové hluky jsou z hlediska sluchových ztrát nebezpečnější, než 
širokopásmový hluk. Tato skutečnost je zvýrazněna tím, že působení jednoho 
tónu je nebezpečnější než působení hluku s různými tónovými složkami. 
Jednotlivě působící tóny jsou oproti hluku s výraznými tónovými složkami 
hodnocené z hlediska hygieny pracovního prostředí tak, jako kdyby byly o 5 dB 
hlasitější. Z hlediska sluchových ztrát jsou vysoce účinné tóny 2 000 Hz a více, 
naopak tóny pod hodnotu frekvence 1 000 Hz jsou méně nebezpečné. 
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Šíření zvuku je možné v každém prostředí (kromě vakua) a v pružných 
látkách, které mají setrvačné vlastnosti. Mechanické vlnění je periodické 
zhušťování a ředění se molekul prostředí, ve kterém se zvuk šíří. Zvukové vlny 
se v každém prostředí šíří postupným vlněním, které podle charakteru 
prostředí a jeho fyzikálních vlastností může být podélné, příčné, deskové 
(Obrázek 3.3). Deskové vlnění lze dle symetrie rozdělit na symetrické 
(dilatační) a asymetrické (ohybové).  
 
V případě podélného vlnění částice kmitají kolmo na směr šíření vlny. 
U příčného vlnění částice kmitají kolmo na směr šíření vlny. U dilatačního 
vlnění částice kmitají na neutrální ose podélně a na povrchu po elipse. V 
kapalinách a plynech se zvuk šíří postupným podélným vlněním. V tuhých 
tělesech je to zpravidla postupné příčné nebo ohybové vlnění. 
 

 
Podélné vlnění 

 

 
Příčné vlnění 

 
Dilatační (symetrické) vlnění 

 
Ohybové (asymetrické) vlnění 

 
Obrázek 3.3 Šíření zvukových vln 

 
Zvuk se šíří ze zdrojů, které podle rozměrů a situování v prostoru jsou bodové, 
přímkové a plošné. Rozměry bodového zdroje jsou podstatně menší než 
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vlnová délka, kterou zdroj vysílá do okolního prostředí. V izotropním prostředí 
se zvuk z bodového zdroje šíří v kulových vlnoplochách všemi směry, přičemž 
směr určuje zvukový paprsek. Plocha povrchu koule v prostoru s rostoucí 
vzdáleností roste. Z přímkového zdroje se zvukové vlny šíří ve válcových 
vlnoplochách. Plošný zdroj zvuku vyzařuje zvukové vlny v podobě rovinných 
vlnoploch. Vlnoplocha je množinou blízkých bodů v prostředí, které kmitají ve 
stejné fázi (Obrázek 3.4). 
 

 
Obrázek 3.4 Šíření zvukových vln ze zdroje 

 
Zvuk se šíří ve volném i uzavřeném prostoru, a proto se rozlišuje volné 
a difúzní zvukové pole. Dále je to šíření zvuku stavebními konstrukcemi. Zdroj 
zvuku vytváří ve svém okolí akustické pole, které závisí na samotném uložení 
zdroje a od překážek odrážejících zvuk v okolí zdroje. Pokud je zdroj umístěn 
tak, že v jeho okolí nejsou žádné povrchy odrážející zvuk, akustická energie je 
do prostoru vyzařovaná postupnými přímými vlnami a tento prostor se nazývá 
pole přímých vln (volné zvukové pole). Odlišná situace nastává, pokud je zdroj 
zvuku v ohraničeném prostoru, kde ohraničující povrchy odrážejí větší část 
akustické energie zpět do ohraničeného prostoru. Člověk je takto vystaven 
vlivům přímých i odražených vln (difúzní zvukové pole). V blízkém okolí zdroje 
zvuku převládá vliv přímých vln, vzniká pole přímých zvukových vln. Ve 
vzdálenějších místech převládá vliv odražených vln a vzniká pole odražených 
zvukových polí.   
 
Ve volném zvukovém poli se zvuk šíří všemi směry. Pro pokles hladiny 
akustického tlaku platí, že se zdvojnásobením vzdálenosti od zdroje zvuku 
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klesá hladina akustického tlaku o 6 dB. V tomto poli bez překážek se zvuk 
pohltí vzduchem a povrchy v okolí zdroje. 
 
V difúzním zvukovém poli se mnohonásobným odrazem zvukových vln od 
povrchů rovnoměrně rozloží zvuková energie v prostoru, proto akustický tlak 
a hladina akustického tlaku neklesají se zvětšující se vzdáleností od zdroje.  
 
Na rozhraní mezi oběma zvukovými poli se zvuková energie přímých vln rovná 
energii odražených vln. Toto rozhraní se nazývá dozvuková vzdálenost. Podle 
vzdálenosti od zdroje se tedy rozeznává akustické pole blízké a vzdálené, 
které může být volné a dozvukové. 
 
Blízké pole je ve vzdálenosti od zdroje menší než délka vlny složky 
s nejnižším kmitočtem (největší vlnové délky) vyzařované zdrojem a také ve 
vzdálenosti menší než dvojnásobný největší rozměr zkoumaného zdroje 
zvuku, přičemž je nutné brát v úvahu větší z obou uvedených vzdáleností. 
 
Dozvukové pole je ta část vzdáleného pole, kde již dochází k odrazům 
zvukových vln od stěn a jiných předmětů, přičemž amplituda odraženého 
zvuku může být prakticky stejná jako amplituda přímých zvukových vln. 
 
Od zdroje se zvukové vlny šíří přímo prostřednictvím média, které zdroj 
obklopuje (vzduch), případně spojovacích prvků (stavební konstrukce). Dále je 
chvění vedeno těmito konstrukcemi a následně vyzářené do okolí. Vzhledem 
k tomu, že běžně používané konstrukční materiály mají schopnost dobře 
přenášet zvukové vlny, téměř je netlumí, často dochází k intenzivnímu 
vyzařování hluku v místech více vzdálených od zdroje. V budovách je šíření 
hluku zvláštní tím, že jde o šíření zvuku z jednotlivých uzavřených či 
polozavřených prostor do prostor sousedních, oddělených překážkami různých 
druhů. Jde také o šíření ze zdrojů, které jsou umístěny uvnitř budovy a jsou 
různým způsobem spojeny se samotnou budovou. 
 
Při šíření zvuku vzduchem naráží zvuková vlna na překážku, část energie se 
odrazí zpět, část se absorbuje v překážce (přemění se na teplo) a část přejde 
do sousední místnosti. O poměru pohlcení a odražené energie rozhoduje 
povrch a struktura materiálu překážky. 
 
V místnosti nebo v jiném uzavřeném prostoru dochází k odrazu akustického 
signálu od stěn, stropu a podlahy směrem zpět ke zdroji. To vede ke zvýšení 
hladiny akustického tlaku v porovnání se stavem, který by vznikl ve volném 
prostoru. Zvuková pohltivost povrchů, které ohraničují předmětný prostor, zde 
sehrává důležitou roli. Při dopadu zvuku o akustickém výkonu P0 [W] na 
překážku se část tohoto výkonu Pr [W] odrazí a část Pa [W] pohltí. Pohlcený 
výkon se pak rozdělí na část výkonu Pl [W], která se ztratí (je odvedena 
konstrukcí mimo sledované místo nebo se promění v jiný druh energie) a na 
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část Pt [W], která projde stěnou a je vyzářena do vedlejšího prostoru (Obrázek 
3.5). Lze definovat 
 
činitele odrazu      𝜌 = *%

*&
,   

 
činitele pohltivosti         𝛼 = *$

*&
,  

 
a činitele prostupu (průzvučnosti)    𝜏 = *'

*+
.                   

 
Tito tři činitelé jsou bezrozměrná čísla, která mohou nabývat hodnot od nuly do 
jedné. 

 
Obrázek 3.5 Akustický výkon po dopadu zvuku na stěnu a vysvětlení pojmů tloušťka 

a odsazení zvuk pohlcujícího obkladu 
 
Zvuková pohltivost Ai [m2] povrchu konstrukce (i-tého povrchu) je dána 
součinem plochy povrchu Si [m2] a činitele pohltivosti αi [-]. Celková zvuková 
pohltivost místnosti A [m2] je součtem zvukové pohltivosti všech ploch, které 
místnost ohraničují, případně též zvukové pohltivosti předmětů a osob, které 
se v místnosti nacházejí. Je nutno poznamenat, že činitel pohltivosti α [-] 
a tudíž i pohltivost A [m2] jsou veličiny závislé na kmitočtu zvuku, a proto 
všechny jevy související se zvukovou pohltivostí je nutno sledovat a počítat 
v jednotlivých kmitočtových pásmech obvykle oktávových. Pohltivost zvuku 
nezávisí jen na materiálu obkladu a jeho tloušťce, ale i na odsazení (tloušťce 
vzduchové mezery) od tvrdého povrchu stropu nebo stěny. 
 
V bezprostředním okolí zdroje se nachází pole přímých vln. Pokles hladiny 
akustického tlaku se vzdáleností zde podléhá stejným zákonitostem jako ve 
volném prostoru a příjemce je schopen sluchem rozpoznat směr, odkud zvuk 
přichází. Pole přímých vln je omezeno vzdáleností rk [m], která se nazývá 
dozvuková vzdálenost. Ve vzdálenějších místech uzavřeného prostoru se 
nachází pole odražených vln, kde převládá akustické vlnění, které do 
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uvažovaného místa dospěje po vícenásobném odrazu od ohraničujících ploch 
místnosti. Hodnota hladiny akustického tlaku v poli odražených vln je nezávislá 
na vzdálenosti od zdroje a je určena celkovou zvukovou pohltivostí místnosti 
A [m2]. V poli odražených vln se předpokládá difúzní charakter zvukového pole. 
 
Představa difúzního zvukového pole je zjednodušeným modelem skutečných 
podmínek šíření zvuku v uzavřených prostorech, jejichž difúznost je ve 
skutečnosti vždy do jisté míry narušena. Toto zjednodušení zpravidla umožní 
dostatečně přesně výpočtem stanovit zatížení uživatelů budov hlukem, ale při 
sledování kvality zvuku v auditoriích (divadla, kina, koncertní sály, 
přednáškové síně apod.) je nutný podrobnější popis zvukového pole, kterým 
se zabývá prostorová akustika. 
 
V uzavřeném prostoru člověk neslyší zvuk v jeho původní podobě. Zvukové 
vlny vycházející od zdroje zvuku se odráží od povrchů místnosti. Lidské ucho 
tedy vnímá řadu zvuků z mnoha míst, protože každé místo odrazu se stává 
novým zdrojem zvuku, jehož zvuková vlna přichází k lidskému uchu se 
zpožděním oproti původnímu signálu (doznívání). Vhodná doba doznívání, 
dozvuku, pro určitý druh zvukového projevu je jedním z předpokladů pro 
zajištění uspokojujících akustických podmínek uzavřeného prostoru. 
 
Doba dozvuku je definována jako časový interval, během kterého ustálená 
hladina akustického tlaku v uzavřeném prostoru klesne po vypnutí zdroje 
zvuku o 60 dB. Příliš dlouhá doba dozvuku bývá příčinou nesrozumitelnosti, 
směšování a splývání zvuků, ozvěny, zkreslení hudebních představení. Příliš 
krátký dozvuk zase způsobuje nepříznivé, tzv. suché vnímání hudebního díla 
nebo pokles srozumitelnosti přímé (nereprodukované) řeči ve velkých 
prostorách pro nedostatečnou slyšitelnost. 
 
Požadovanou akustiku je možné zajistit již ve stádiu návrhu prostor. Pro 
mluvenou řeč je potřebná kratší doba dozvuku než pro hudbu. Názory pro 
optimální dobu dozvuku jsou různé. Pro hudbu pomalejšího rytmu je možný 
delší dozvuk; naopak hudba rychlejší vyžaduje kratší dozvuk. Doba dozvuku je 
tedy závislá na rozměrech místnosti, na celkové pohltivosti zvuku místnosti 
a na kmitočtu (Obrázek 3.6). 
 
V místnostech pod 17 m délky, šířky nebo výšky nastává dozvuk. Proč 17 
metrů? Náš mozek vnímá zvukové vlny v malých časových úsecích a pamatuje 
si zvuk do 0,1 sekundy. Pokud odražená zvuková vlna zasáhne ucho do 0,1 
sekundy původního zvuku, vnímající osobě se jeví zvuk jako prodloužený. 
Přijímání násobných odrazů od stěn a stropů do 0,1 sekundy původního zvuku 
způsobuje dozvuk - prodloužení trvání zvuku. Protože zvukové vlny se 
pohybují při teplotě místnosti rychlostí 340 m/s, trvá jim zhruba 0,1 sekundy 
projít dráhu 17 metrů tam a zpět způsobujíc dozvuk zvuku. 
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Ve velkých halách a posluchárnách vzniká odrazem zvuku ozvěna, když 
odražená zvuková vlna dosáhne ucho později než 0,1 sekundy. Tehdy dojem z 
prvního přímého zvukového zdroje naším mozkem zaniká a převažuje účinek 
odraženého zvuku, vnímán jako nový zvuk, nad přímým zdrojem původního 
zdroje zvuku.  
 

 
Obrázek 3.6 Doba dozvuku 

 
3.3 Zdroje hluku 
 
Hluk vzniká jako vedlejší produkt lidské aktivity. Je všeobecně známo, že 
provoz stacionárních i mobilních strojů a zařízení je příčinou vytváření 
vysokých hladin hluku, které nepříznivě působí na jejich obsluhu a zatěžují 
okolí. 
 
Kromě hluku produkovaného sledovaným zdrojem, se v prostoru nachází tzv. 
hluk v pozadí. Způsobován je buď neakustickými rušivými vlivy (vítr, vibrace, 
elektrické a magnetické pole, atd.) Nebo zdroji, které se v prostředí běžně 
nevyskytují (stavební úpravy, hluk bouře, atd.). Hluk v pozadí je významnou 
veličinou ovlivňující přesnost výsledku měření hluku. Je to údaj zvukoměru, 
který není vyvolán měřeným hlukem. 
 
Zdroji hluku jsou zařízení, předměty nebo vymezené oblasti prostředí, kde 
vzniká akustická energie, od kterých se hluk šíří do okolního prostředí. Podle 
místa výskytu se rozlišují vnější a vnitřní zdroje hluku.  
 
Ve venkovním prostředí jsou zdrojem hluku silniční, železniční, letecká 
a lodní doprava, průmyslový hluk, hluk ze sportovních stadionů a hřišť, 
výstavba nových objektů, přírodní zdroje hluku atd. Na frekventovaných 
místech se obyvatelé mohou bránit proti hluku zejména zvýšenou 
neprůzvučností transparentních otvorových konstrukcí neprůhledných 
obalových a střešních konstrukcí. Část zvukové energie po všech stranách 
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povrchu budovy se odráží do prostoru, část pohlcují stavební a izolační 
materiály a zbytek se přenáší do vnitřku budovy. Všechny prvky budovy, stěny, 
podlahy, okna a stropy vibrují a hlukový dojem mohou ještě zesílit. Hluk ve 
venkovním prostředí se zjišťuje ve vzdálenosti 2 m od průčelí budovy. Zvuková 
neprůzvučnost stavebních konstrukcí je určena plošnou hmotností a tloušťkou 
dělící konstrukce. 
 
Ve vnitřním prostředí budov jsou zdroji hluku různé činnosti člověka. Neméně 
významným zdrojem hluku je proudění tekutin v potrubních rozvodech, kde 
hlavním zdrojem jsou místa změn tlaku a rychlosti proudění tekutin. Dalšími 
zdroji jsou splachovací systémy, odtok apod.  
 
Snižování hlučnosti ovlivňují jednotlivé stavební materiály, ale i zvukově 
izolační materiály, různé mezivrstvy, dělicí vrstvy a vzduchové mezery. 
Akustickou pohodu ve vnitřním prostředí bytu výrazně určují dělící konstrukce. 
V praxi se nejčastěji setkáváme s akusticky jednoduchými a násobnými 
dělícími konstrukcemi se vzduchovou vrstvou. Násobné konstrukce často při 
nižší hmotnosti dosahují vyšší neprůzvučnost než akusticky jednoduché 
konstrukce. Při rekonstrukcích budov se uplatňují akusticky kombinované 
stěnové konstrukce. Nosná konstrukce je doplněna lehkou předstěnou 
konstrukcí. Dělicí konstrukce, mezi které se řadí i stropy a podlahy, funkčně 
oddělují chráněné místnosti od hlučného prostředí. Mezi další rušivé momenty 
z hlediska vnitřního prostředí budov patří vodovodní a kanalizační rozvody, 
baterie, vany, WC, bidet, jakož i ústřední topení a prádelny. Z tohoto hlediska 
je důležité dispoziční řešení bytů a domů, ve kterém by architekt neměl 
zapomínat, že tiché místnosti, tj. ložnice, obytné prostory a pracovny nemají 
být situovány v těsném sousedství s tzv. mokrými prostory, mezi které patří 
koupelna, WC a kuchyň, ve sklepě prádelna a kotelna. 
 
Základním parametrem subjektivního hodnocení zvuku je hlasitost N (son). 
Hlasitost určitého zvuku jako vlastnost subjektivního vjemu vyjadřuje, jak silně 
působí daný zvuk na normální sluch. Nejcitlivěji reaguje sluchový orgán na 
kmitočty v rozsahu od 2 000 do 5 000 Hz. Pokles citlivosti nastává směrem od 
2 000 Hz k nízkým kmitočtům a od 5 000 Hz k vysokým kmitočtům. Působení 
hluku ze širokopásmových zdrojů působí proto zvlášť rušivě na sluch právě 
v uvedených kmitočtech. Hlasitost nevzrůstá úměrně s intenzitou, závisí na 
frekvenci a spektru zvuku. Protože existuje závislost mezi I a N, platí 
i vzájemná spojitost mezi hladinou intenzity LI a hladinou hlasitosti LN. 
Jednotkou je fón [Ph]. Závislost citlivosti sluchu na frekvenci a na hladině 
akustického tlaku je daná křivkami stejné hlasitosti. Při křivkách stejné hladiny 
hlasitosti se za srovnávací frekvenci zvolila frekvence 1 000 Hz. Hladina 
hlasitosti souhlasí číselně s hladinou akustického tlaku, frekvence 1 000 Hz, 
o které pozorovatel s normálním sluchem usoudí, že je stejně hlasitý jako 
zkoumaný zvuk. Z toho vyplývá, že pro tón 1 000 Hz je hladina hlasitosti 
shodná s hladinou intenzity. Pro ostatní tóny a zvuky se tyto hodnoty liší.  
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Obrázek 3.7 Křivky stejné hlasitosti s běžně se vyskytujícími zdroji zvuku [2] 

 
Na základě experimentálních zkoušek byl stanovený vztah mezi hladinou 
hlasitosti LN [Ph] a hlasitostí N  v sonech: 
 
      [Son]  (3.10) 
 
Z takto definované závislosti vyplývá, že při každém zvýšení hladiny hlasitosti 
o 10 Ph se zvětšuje hlasitost na dvojnásobek. Hodnota hlasitosti 1 son byla 

( )40/102 -= NLN
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přiřazena zvuku s hladinou hlasitosti 40 Ph, tj. hlasitost 1 son má tón 
frekvence 1 000 Hz s intenzitou 40 dB.  
 
Na Obrázku 3.7 jsou znázorněné křivky stejné hlasitosti s běžně se 
vyskytujícími zdroji zvuku. 
 
3.4 Metodologie hodnocení akustického mikroklimatu 
 
Měření hluku se provádí v zájmu ochrany lidského zdraví a přijatelných 
podmínek k životu. V hudební akustice je jako hluk označován zvuk, který 
není tónem, neboť nemá definovanou výšku. 
 
Klasické metody měření hluku s pomocí analogové techniky jsou založeny na 
měření časového průběhu akustického tlaku jedním mikrofonem v daném 
místě. Obvyklá struktura analogového měřícího řetězce je zřejmá z Obrázku 
3.8. Za měřícím mikrofonem následuje zesilovač signálu, blok filtrů (dolní 
propusti, pásmové propusti (třetinooktávové, oktávové) nebo zádrže, 
fyziologické filtry typu A, B, C, D, přeladitelné filtry apod.), usměrňovač, 
kvadratický detektor, dále se někdy používají bloky s RC členy jako dolní 
propusti pro získání průměrných hodnot signálu - filtrace časového kolísání 
signálu. Posledním článkem řetězce je ukazatel eventuálně doplněný 
logaritmickým zesilovačem pro umožnění zobrazení hladin akustických veličin. 
Na výstupu filtrů je často použit magnetofon pro záznam signálu a osciloskop. 
Výsledkem měření je obvykle střední efektivní hodnota akustického tlaku  
(v daném frekvenčním pásmu) nebo hladina akustického tlaku. 
 

 
 

Obrázek 3.8 Schéma klasického měřícího řetězce hluku 
 
Samotná hodnota (střední, efektivní apod.) akustického tlaku pro nás nemá 
velký význam. Obvykle nás zajímá spíše výkon vyzařovaný zdrojem hluku 
nebo intenzita zvuku jdoucí určitou plochou. Aby bylo možno z naměřeného 
akustického tlaku tyto parametry zjistit, je třeba měření provést ve vzdáleném 
poli zdroje zvuku. 
 
Vektor okamžité intenzity zvuku Îa(t) v daném směru a místě v čase t je závislý 
jak na akustickém tlaku, tak také na akustické rychlosti. Průměrná hodnota 
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intenzity zvuku Îa je při využití středních efektivních hodnot akustického tlaku 
a akustické rychlosti: 
 

Îa = paef . Vaef . cos()      (3.11) 
 
Pro výpočet intenzity zvuku je tak nutno kromě střední efektivní hodnoty 
akustického tlaku znát také střední efektivní hodnotu akustické rychlosti a jejich 
vzájemnou fázi j. Vzhledem k charakteru šíření zvuku není možno v blízkém 
poli ze znalosti průběhu akustického tlaku zjistit průběh akustické rychlosti. 
V dostatečné vzdálenosti od zdroje zvuku (ve vzdáleném poli) je akustická 
rychlost ve fázi s akustickým tlakem a platí, že: 
 

paef  / Vaef  = pc      (3.12) 
 

Průměrná hodnota intenzity je potom: 
 
Îa = (1/pc) . p2

aef      (3.13) 
 

Tento způsob měření je možno aplikovat na měření stacionárního (ustáleného) 
hluku a s využitím měřícího magnetofonu i nestacionárního hluku. S pomocí 
filtrů získáme i hrubou představu o frekvenčním rozložení signálu. Korektnost 
výsledků je zajištěna při měření ve volném poli zvuku, ale nikoli v blízkém poli 
zvukového zdroje (viz výše) nebo v dozvukovém poli. Tato měření je tedy 
možno úspěšně provádět ve velkých místnostech s malou dobou dozvuku 
nebo v exteriérech, vždy „dostatečně“ daleko od zdroje hluku. 
 
Absolutní metoda měření akustického výkonu  vychází ze znalosti 
akustických vlastností (absorbce zvuku) dané místnosti pro jednotlivá 
frekvenční pásma. Prostorovým průměrováním je zjištěna střední efektivní 
hodnota akustického tlaku, která je převedena na hladinu akustického tlaku. 
Hladina akustického výkonu v daném frekvenčním pásmu je dána vztahem: 
 

 (3.14) 

 
W – akustický výkon zdroje 
V  –  celkový objem místnosti 
T60 –  doba dozvuku testovací místnosti 
S –  celková plocha stěn místnosti 
I – vlnová délka zvuku na geometrické frekvenci sledovaného 
frekvenčního pásma 
 
Protože jsou uvažovány akustické vlastnosti měřícího prostoru, je možno 
použít tuto metodiku i pro měření v poli odražených vln. 
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Velký pokrok do oblasti měření hluku přinesla metoda měření intenzity zvuku. 
Oproti klasickým metodám má několik výhod. Jde především o to, že jsme 
schopni zjišťovat hluk i v blízkém poli zdroje, což s jedním mikrofonem není 
dost dobře možné. Další výhodou je směrovost sondy pro intenzitu zvuku, 
takže nejsme při určování směru vyzařování hluku odkázáni jen na směrové 
vlastnosti mikrofonů. Metodika má samozřejmě i nevýhody, které spočívají 
v omezeném frekvenčním pásmu, v němž jsme schopni měřit (na nízkých 
frekvencích jsme limitováni amplitudovou chybou mikrofonů, zatímco na 
vysokých prostorovým vzorkováním signálu, dále zde jsou chyby dané 
nedokonalostí technického zařízení: fázové a amplitudové chyby. S tím souvisí 
i nutnost použití velmi kvalitních párovaných mikrofonů, jejich časté cejchování, 
přesné měřící zesilovače a převodníky a tím celkově vyšší cena měřící 
aparatury. 
 
Pro měření používáme sondu s dvěma mikrofony, které jsou umístěny souose 
ve vzdálenosti ∆𝑟. Mikrofon M1 měří akustický tlak v místě 1, mikrofon M2 
obdobně v místě 2. Hodnota akustického tlaku uprostřed v ose mikrofonů je 
v každém okamžiku: 
 
 p, =

-().-(*
/

       (3.15) 
 
Z hodnot tlaků měřených mikrofony M1 a M2 lze vypočítat akustickou rychlost. 
S využitím výše uvedených vztahů můžeme psát že: 
 
	 	 ν, =

0
1∫

2-(
23
dt4

%5 ≅ 0
1∫

∆-(
∆3
dt4

%5 = 0
1 ∫

-()%-(*
∆3

dt4
%5 	 	 (3.16)	

 
Ze známých hodnot akustického tlaku a rychlosti je dále možno provést vlastní 
výpočet intenzity zvuku: 
 
  I, = p,ν, ≅

0
1
-()%-(*

/ ∫ -()%-(*
∆3

dt4
%5 	 	 	 	 (3.17)	

 

 
Obrázek 3.9 Uspořádání mikrofonů a průběh tlaku v určitém okamžiku podél osy 

mikrofonů 
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Zajímavou alternativou měření intenzity zvuku je měření tzv. povrchové 
intenzity. V tomto případě se jedním mikrofonem umístěným v blízkosti zdroje 
hluku (vzdálenost několik cm) měří akustický tlak pa a snímačem zrychlení 
umístěným na vibrujícím povrchu zjišťujeme zrychlení vibrací ap. Derivací 
tohoto zrychlení pak získáme průběh rychlosti vibrací vp a současně akustickou 
rychlost va v blízkosti povrchu zdroje hluku. Nevýhoda tohoto způsobu měření 
je zřejmá. Vzhledem k odlišné poloze obou snímačů vzniká fázová chyba. Ta 
se projeví především na vyšších kmitočtech, takže je zde omezení jistou horní 
frekvencí. Současně přenos vibrací z povrchu zdroje do vzduchu je na nižších 
frekvencích méně účinný, čili platí zde omezení i na nízkých kmitočtech. 
 
3.5 Biologické účinky 
 
Zvuk je přirozeným průvodním jevem přírodních dějů i životní aktivity člověka. 
Sluchem přijímá člověk významný podíl informací o světě. Zvuk je důležitým 
poplašným signálem, varuje před nebezpečím a je také základem řeči, která 
odlišila člověka od zvířat. Zvuk a sluch hrají významnou roli v adaptaci člověka 
na prostředí. Sluchem a hlasem navazujeme kontakt s druhými lidmi, 
sdělujeme své poznatky, zkušenosti i své myšlenky a plány pro budoucnost. 
Zvuk může být uklidňující, dráždivý, může vyvolávat smutek, vztek či radost 
a ve formě hudby přinášet vrcholné estetické zážitky. Sluch je smysl, který je 
v ustavičné pohotovosti, aby přinášel údaje o vnějším světě. Sluch varuje před 
nebezpečím, sluchem jsme schopni rozlišit zdroj zvuku a lokalizovat ho 
v prostoru. Proto je zvuk primárně pro člověka prospěšný, je nesprávné ho bez 
poznání bližších okolností jeho působení hodnotit jako cosi nežádoucího nebo 
škodlivého. 
 
Jen při velmi vysokých intenzitách (v budovách se nevyskytujících – výbuch, 
třesk střelných zbraní, start letadla) anebo při dlouhodobém působení zejména 
v důsledku expozice na hlučném pracovišti může být zvuk příčinou trvalého 
poškození sluchového orgánu. Příliš časté nebo příliš silné a v nevhodnou 
dobu se vyskytující zvuky, které jsou nežádoucí, rušivé, obtěžující nebo 
lidskému zdraví škodlivé a označují se jako hluk, mohou mít negativní vliv. 
 
Akustické vlnění je součást fyzikálních polí, které obklopují člověka, působí na 
organismus, ovlivňuje jeho zdraví, chování, aktivitu a duševní pohodu. 
Akustické vlnění má fyzikální vlivy na sluchový orgán člověka, fyziologické vlivy 
na celý organismus, které závisejí především na intenzitě akustické energie 
a psychologické vlivy, které závisí na kvalitativních parametrech akustického 
vlnění. Vlivy hluku na člověka lze rozdělit na [4]: 
 

• specifické (účinek závisí přímo na změnách a poruchách sluchového 
orgánu), 

• nespecifické (změny funkce v jiných částech centrální nervové 
soustavy. 
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Negativní vlivy hluku na zdraví člověka se projevují především v oblasti 
sluchového orgánu. Dlouhodobá hluková expozice vyšší intenzity způsobuje 
postupné nevratné poškození smyslových a nervových buněk (receptorů) 
Cortiho orgánu ve vnitřním uchu a vážně snižuje schopnost doslechu. Některé 
tyto změny jsou dočasné (reverzibilní) a trvají několik minut, hodin nebo dní po 
ukončení působení hlukové expozice. Po opakovaném působení a dočasném 
zvyšování prahu doslechu nastává trvalé snížení doslechu, které člověka 
provází po jeho celý život (ireverzibilní). V takovém případě dochází k zániku 
vlásečnicových buněk ve vnitřním uchu, které již nejsou schopny regenerace. 
Zánik smyslových buněk se velmi urychluje, pokud kromě hluku působí i další 
vlivy, například toxické látky, kmitání a cévní změny.  
 
Pokud člověk dobře slyší v rozsahu 350 Hz až 3 000 Hz, nemá problémy se 
slyšitelností řeči. Působení nadměrného hluku s vysokými frekvencemi na 
sluchový orgán si proto člověk tak neuvědomuje, a právě proto v této 
frekvenční oblasti dochází k největšímu poškození sluchu. Sluchová ztráta při 
chronickém poškození sluchu začíná poklesem sluchové ostrosti pro frekvence 
v okolí 4 000 Hz. U osob s dobrým sluchem, které jsou exponované hlukem 
vyšší intenzity než 85 dB určitou dobu, dojde k dočasnému posunu prahu 
doslechu, takže nastane snížení citlivosti sluchu, a to zejména při frekvenci 
v okolí 4 000 Hz, kdy se slyšitelnost sníží o 20 dB. Po několika hodinách 
pobytu v tichém prostředí se více nebo méně obnoví citlivost doslechu, kterou 
měla osoba před expozicí hluku. Pokud expozice hluku působí na člověka 
déle, dochází k většímu posunu prahu doslechu. Při dlouhodobé hlukové 
expozici, tj 2 až 3 roky, závisí to i na výšce hladin hluku, již nedochází 
k regeneraci původní slyšitelnosti a tehdy se hovoří o trvalém posunu prahu 
doslechu, který je v rozsahu frekvencí od 2 000 Hz do 6 000 Hz. 
 
Hluk má i negativní mimo sluchový vliv, a to především na neuropsychiatrické 
a kardiovaskulární aparáty a na smyslově-motorické funkce. Nespecifické 
účinky se projevují v celém rozsahu výskytu hodnot hluku, ovlivňují celou řadu 
funkcí a reakcí člověka a mohou se projevovat až v poruchách emocionální 
rovnováhy, sociálních interakcí, jakož i ve formě nemocí, u nichž působení 
hluku může nepříznivě působit na její průběh. Nejobecnější reakcí lidí na 
hlukovou zátěž je pocit obtěžování hlukem, tedy psychologické působení hluku 
na rozdíl od fyziologického, ačkoli stav tělesné pohody lze jen těžko oddělovat 
od toho duševního. Především u tohoto působení se zdá být pojem hluku zcela 
relativní, závislý na vztahu konkrétního člověka ke konkrétnímu zvuku 
a konkrétní situaci. Při obtěžování hlukem se uplatňuje jak emoční složka 
vnímání, tak i složka poznávací (tj. rušení hlukem při různých činnostech) 
a kromě fyzikálních vlastností hluku záleží i na řadě dalších neakustických 
faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. U každého člověka 
také existuje určitý stupeň senzitivity, respektive tolerance k rušivému účinku 
hluku, a to jako významně osobnostně fixovaná vlastnost jedince. Sice se 
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v normální populaci vyskytuje 10 - 20 % vysoce senzitivních osob, stejně jako 
je i výskyt osob velmi tolerantních, avšak u zbylých 60 - 80 % populace 
víceméně platí závislost míry obtěžování na velikosti hlukové zátěže. 
 
V pracovních a mimopracovních aktivitách se člověk setkává s hlukem, který 
přijímá jako běžný, normální a známý. Takový hluk se nazývá habituální hluk. 
To je např. hluk v obytných místnostech, na pracovním místě, v dopravním 
prostředku, komunální hluk, atd. Zvuky, které signalizují nebezpečí, připomínají 
nepříjemnou událost, neobvyklé a neočekávané zvuky vyvolávající stresovou 
reakci se nazývají emocionální hluk. Habituální i emocionální hluk mají vliv na 
zvýšení krevního tlaku. Habituální hluk způsobuje zvýšení krevního tlaku od 
hladiny akustického tlaku 65 dB, zatímco negativní vliv emocionálního hluku je 
již od prahu doslechu.  
   
Vjem zvukového signálu je souhrnem subjektivních veličin - výška tónu, 
hlasitost a barva zvuku, které jsou přímým obrazem objektivních fyzikálních 
veličin - frekvence, amplitudy, intenzity a časového průběhu zvukového 
signálu. Sluchový vjem je závislý na frekvenci (velmi silně) a intenzitě zvuku, 
výsledný vjem je rovněž značně ovlivněn tím, zda posloucháme zvuk s jednou 
frekvencí nebo jejich více či méně složitou směs. Zvuky, které u posluchače 
vyvolají sluchový vjem lze zařadit do tzv. sluchového pole [5]. Sluchové pole, 
práh slyšitelnosti a práh bolesti je znázorněn na Obrázku 3.10. 
 
U člověka je oblast slyšení vymezena pásmem kmitočtů přibližně od 20 do 
20 000 Hz a rozsahem intenzity zvuku mezi prahem slyšení, (cca 10−12 W.m−2) 
a prahem bolesti (cca 10 W.m−2). Jedná se o intenzity velmi malé, takže 
zvukové vlny se šíří prostředím bez jakékoli viditelné odezvy nebo účinku 
a jedinými systémy, které jsou dostatečně citlivé k tomu, aby toto vlnění 
zaznamenaly, jsou sluchové orgány živých organismů anebo velmi citlivá 
elektronická zařízení, jako je měřicí mikrofon zvukoměru. Vlnění povrchů 
kapalin nebo chvění pevných předmětů, které můžeme sledovat zrakem či 
hmatem, nejsou zvukem (i když se často spolu se zvukem tyto jevy vyskytují), 
protože svým kmitočtem a intenzitou neodpovídají možnosti vnímání 
sluchovým orgánem člověka. Amplituda výchylky částic vzduchu příslušná 
k rozsahu lidské řeči má hodnotu řádově nanometrů a jejich zlomků. Člověk je 
sluchem schopen vnímat dokonce i vlnění vzduchu s amplitudou 10−11 m. 
Taková amplituda je již srovnatelná s rozměry nejmenších částic hmoty –
 s atomy. 
 
O pozitivním působení organizovaného systému zvuků nazývaného hudba 
nikdo z nás nepochybuje. Výběr zvuků, jejich rytmické členění a jejich 
uspořádání určují kvalitu, funkci a estetické působení hudby. Muzikoterapie je 
definována jako specifická léčebná psychoterapeutická metoda, která 
k dosažení terapeutických efektů využívá specifické hudebně komunikativní 



69 
 

médium. Podpůrně rehabilitační pojetí nebo též edukační muzikoterapie je 
součástí širšího vnímání muzikoterapie.  
 

 
Obrázek 3.10 Práh slyšitelnosti znázorněn červeně, práh bolesti modře, zelená plocha 

představuje sluchové pole [5] 
 
3.6 Ochrana proti hluku v budovách 
 
Ochrana proti hluku začíná již při projektování a dispozičním řešení budov. 
Opatření proti hluku je možné uskutečňovat úpravou zdroje hluku, úpravou 
pole přenosu nebo zásahem na subjektu (příjemci hluku).  
 
Zdroje hluku je možné odstranit, nahradit nebo izolovat. Je možné také 
omezit provozní dobu zdroje, přemístit zdroj hluku na méně exponovaná místa 
nebo ho zvukově izolovat izolačními kryty nebo instalací tlumičů. Izolaci od 
okolních konstrukcí lze provést pružným uložením zdrojů hluku. 
 
Tradiční budovy s masivními plošnými nosnými konstrukcemi, s dvojitými okny 
a s vícevrstvými stropními konstrukcemi, obklopené relativně tichým vnitřním 
prostředím s jednoduchým technickým vybavením vyžadují pouze 
neprůzvučnost stěn oddělujících jednotlivé byty nebo místnosti. Dnešní 
budovy s odlehčenými obvodovými a vnitřními stěnami, vybavené technickým 
zařízením a obklopené hlučným prostředím, vyžadují komplexní řešení. 
Uspořádání místností je podřízeno principu: tiché vedle tichého a hlučné vedle 
hlučného. Vyrovnávací zóny oddělují hlučnější a tiché prostory. Z hlediska 
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akustické pohody ve vnitřním prostředí budov je zajímavý zvuk kroků, který 
vzniká chůzí v pevné obuvi po tuhém podkladu a dále se šíří vzduchem. 
 
Vzduchová neprůzvučnost jednoduchých dělících konstrukcí úzce souvisí 
s jejich fyzikální hmotností. Čím větší je hmotnost stěny, tím větší je odpor, 
který klade dělící konstrukce. Zhoršují ji netěsnosti a spáry, akustické mosty, 
způsobené např. průniky vedení, pevným spojením původně oddělených 
vrstev apod. 
 
Kročejovou neprůzvučnost zvyšuje hmotnost stropu a pružné uložení 
nášlapné vrstvy, akustické podhledy zavěšené na stropních konstrukcích 
nižšího podlaží, atd. Potřebnou hmotnost může zajistit buď samotná nosná 
stropní konstrukce, nebo k ní může přispět i podlaha. Platí, že čím lehčí je 
nosná stropní konstrukce, tím těžší musí být podlaha a naopak. Podobně jako 
u příček je možné nahradit vliv hmoty složitějších konstrukcí stropů, např. 
zvukově izolačním řešeným podhledem. K zabránění přenosu zvuku 
z podlahy do nosné stropní konstrukce se mezi tyto dvě hmoty vkládá izolační 
vložka. Vhodné jsou vláknité materiály, zejména rohože a desky ze 
skleněných a minerálních vláken. Je třeba mít na zřeteli, že jednotlivé 
konstrukční prvky spojené ztuha přenášejí více zvuku než prvky, které jsou 
vzájemně spojeny pružnou vložkou. Celkový útlum vložených pružných vložek 
závisí na kombinaci spojení jednotlivých materiálů.  
 
Zvuky kroků se dají poměrně jednoduše tlumit konstrukční úpravou plovoucí 
podlahy, čili podlahy oddělené izolačními rohožemi od dolní stropní 
konstrukce a izolačními pásy od stěn uzavírajících prostor. Díky tomu 
nevznikají žádné zvukové mosty, které by mohly přenášet zvuk do sousedních 
stavebních prvků. Takové úpravy je třeba provést velmi pečlivě, protože 
dokonce i malta, která zateče do spár mezi plovoucí dlažbu a stěnu, může 
výrazně snížit izolační účinek plovoucí podlahy. Zvuk kroků může velmi účinně 
tlumit měkký koberec nebo dvouvrstvá podlahovina s tvrdou nášlapnou 
vrstvou z PVC a měkkou podložkou z měkčeného PVC, latexu. Toto se může 
aplikovat pouze na nosné stropní konstrukce, které splňují požadavek 
vzduchové neprůzvučnosti, plošná hmotnost je vyšší než 350 kg/m2. Velmi 
lehké stropní konstrukce bývají řešeny zavěšenými podhledy se zvukově 
izolační funkcí. Vhodný je neprodyšný podhled na bázi spár o tloušťce asi 
1 cm zavěšen na netuhých závěsech, na který se aplikuje absorpční podhled. 
U dřevěných trámových stropů je třeba věnovat pozornost i tlumení 
v dutinách, čili odrazovým vlnám v prostorách mezi trámy. 
 
Šířením zvuků vedlejšími cestami se rozumí všechny přenosy zvuků, ke 
kterým dochází mimo vlastní zdroj, např. vibracemi sousedících prvků 
stavebních konstrukcí, potrubním vedením, kanály, otvory a netěsnostmi. Tyto 
vedlejší zvukové cesty přenášejí nechtěné zvuky do sousedních místností, 
přitom často znehodnocují neodborně provedené protihluková opatření. 
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Přitom je třeba vědět, že ochrana proti šíření zvuku mezi místnostmi je ve 
velké míře závislá i na přenášení zvuků sousedními stavebními konstrukcemi, 
tj. dělicími příčkami a stropními deskami. Zvukovou izolaci nosných stěn je 
možné zlepšit předsazeným pláštěm. Zvuková izolace tvoří spolu s nosnými 
stěnami dvouplášťový systém odpružené hmoty. Zlepšení účinnosti zvukové 
izolace je tím větší, čím menší je dynamická tuhost střední izolační vrstvy. 
Izolační desky s malou dynamickou tuhostí tlumí při předsazeném plášti na 
stojkových konstrukcích zvukové vlny přenášené dutinami. Pokud se 
předsazený plášť nanese na sousedící stavební konstrukce, zvýší se podélná 
zvuková izolace mezi sousedními prostory ve svislém nebo vodorovném 
směru. Při předsazených pláštích na vnějších stranách jsou zapotřebí vhodné 
tlumící vrstvy na vnitřních stěnách. Je třeba předcházet mostem přenosu 
kmitání mezi pláštěm a ostatními stavebními prvky. 
 
Rušivé zvuky může způsobovat i vodovodní instalace. Způsoby, kterými je 
možné hluk odklonit jsou např. přichycení potrubí pomocí gumové vložky, 
uložení koupací vany do tvrdé izolační pěny, aby byla zvukově izolovaná od 
podlahy a od stěn, instalace nehlučných armatur a mnohé další prostředky. 
 
 

 
 

Obrázek 3.11 Okno z profilu Inoutic Prestiges 
 
Před vnějším hlukem chrání vnitřní prostředí budov zvukotěsné okenní 
konstrukce - okna s účinnou protihlukovou konstrukcí. Protože v současnosti 
se v široké míře využívají tzv. lehké obvodové pláště, o akustické pohodě 
rozhoduje v podstatě jen typ okna. Jeho zvukově izolační vlastnosti závisí na 
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počtu a tloušťce skel, počtu a šířce vzduchových mezer mezi nimi, těsnosti 
částí okna v rámu a na utěsnění okenního rámu v okenním otvoru. Vhodná je 
aplikace absorpčních materiálů do prostoru mezi skla. Zásadní význam má 
utěsnění mezer, kterým se zvýší neprůzvučnost o 2 - 6 i více dB. V současné 
době jsou k dispozici okna s indexem neprůzvučnosti v rozmezí  
cca 25 - 45 dB. 
 
Pro volné zvukové pole platí, že zvuk v poli přenosu se šíří rovnoměrně a jeho 
amplituda se postupně zmenšuje při vzdalování se od zdroje. Umístíme-li do 
zvukového pole nějaký objekt - akustickou přepážku, naruší ho výrazně 
tehdy, jsou-li jeho rozměry větší než délka vlny zvuku, tvořící toto pole. 
Ilustrační foto viz Obrázek 3.12. Izolace zvuku s kmitočtem středním je 
mnohem obtížnější než izolace zvuku s vysokými kmitočty. Např. hudbu 
z radiopřijímače v sousedním pokoji podstatně zeslabují stěny a dveře, ovšem 
hluboké basové tóny se šíří téměř nerušeně do ostatních místností. 
 
Zvýšení celkové pohltivosti a snížení odrazivosti stěn, stropů a podlah pomocí 
vhodných akustických materiálů a konstrukcí vytvářejí akustické izolace. 
Ilustrační znázornění je na Obrázku 3.13. Většina tepelných izolací splňuje do 
určité míry i podmínky zvukové izolace. Hlukové hladiny uvnitř budov jsou dány 
úrovní zvukové izolace, (tj. úrovní vzduchové a kročejové neprůzvučnosti, 
úrovní ochrany před šířením hluku konstrukcemi budovy a do jisté míry i doby 
dozvuku) a úrovní akustické kvality strojního a zdravotně technických vybavení 
budov. 
 

 
 

Obrázek 3.12 Samostojící akustické panely 
 
Vhodné je použít zvukovou izolaci z minerální vaty a plsti nebo kamenné vlny 
(čedičové). Tento materiál se řadí právě do skupiny tepelných izolací se 
zvukově izolačními vlastnostmi. Jelikož mají vlny vysokou nasákavost, nesmí 
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se aplikovat do míst se zvýšenou či trvalou vlhkostí. Na druhou stranu jsou 
ideální pro sendvičové akustické příčky ze sádrokartonových desek. 
 
Dalším druhem izolace je materiál ze syntetického kaučuku, který tvoří vrstva 
elastomeru a vrstva flexibilního pěnového materiálu.  Na trhu se objevuje 
i materiál na bázi pěnové melaminové pryskyřice. Tento pěnový materiál má 
díky své otevřené struktuře výborné vlastnosti v oblasti pohlcování hluku, 
a proto se používá téměř v jakémkoli typu budovy převážně ve formě panelů. 
 
Dalšími materiály, které slouží nejen jako akustická, ale i tepelná izolace jsou 
ovčí vlna, dřevovláknité a dřevocementové desky, kokosová vlákna, technické 
konopí, celulóza, polyuretanové pěny nebo třeba extrudovaný polystyren. 
 
Výběr správné akustické izolace závisí na druhu zvuku, který se v okolí budovy 
má vyskytovat a na hlukové náročnosti objektu. Vždy je lepší s tímto počítat už 
při projektování stavby z důvodů velké finanční náročnosti při dodatečném 
odhlučňování. 

  

 
 

Obrázek 3.13 Akustické izolace 
 
Pokud přicházejí do sluchového orgánu současně dva zvuky, může 
podráždění způsobené jedním z nich převládnout do takové míry, že zcela 
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potlačí nebo alespoň zeslabí vjem druhého zvuku. Zvuk, který způsobí překrytí 
druhého zvuku je maskující, zvuk potlačený je maskovaný. Jinak řečeno: zvuk 
silnější maskuje zvuk slabší a citlivost sluchového orgánu jakoby klesala pro 
slabší zvuk. Největšího maskovacího účinku je dosaženo pro úzkopásmový 
šum a střední frekvenci 1 200 Hz a frekvence blízké této frekvenci. Maskování 
hlukem se spojitým spektrem není stejné pro všechny frekvence, protože hluk 
nejvíce maskuje střed sluchového rozsahu, tj. kolem 3000 Hz, a postupně 
méně jeho krajní oblasti. Pokud má hluk maskovat na celém frekvenčním 
pásmu stejně, je třeba upravit jeho spektrum tak, že se značně zesílí nízké 
a vysoké tóny a zeslabí střední tóny. Minimální šířka pásma, která je potřebná 
k tomu, aby se zachoval plný maskovací účinek spojitého hluku na určitou 
frekvenci, se nazývá kritická šířka pásma hluku. 
 
Zásah na subjektu znamená především použití osobních ochranných 
pomůcek, které vždy do určité míry obtěžují chráněnou osobu. Využívá se 
zejména v pracovním prostředí vysokých budov. Nejjednodušším 
a nejlevnějším opatřením je použití ochranných vložek do uší. Nejúčinnější 
sluchátka jsou založeny na principech antihluku. Antihluk je přesnou, ale 
inverzní kopií zvuku, který má potlačovat. Je výhodný především na 
odstraňování nízkofrekvenčního hluku. Malý mikrofon u každého sluchátka 
snímá hluk okolí, signál je pak veden do elektrického obvodu, kde se vytvoří 
jako zrcadlový obraz, který se vrátí do sluchátka.   
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4 SVĚTLO 
 
Světlo je jedním z nejvýznamnějších faktorů prostředí v budovách. Běžný 
uživatel stavebního objektu obvykle hodnotí kvalitu budovy právě z hlediska 
stavu vnitřního prostředí včetně osvětlení. Urbanistickým řešením území, 
návrhem proporcí vnitřních prostorů budov, volbou velikosti a umístěním 
osvětlovacích otvorů (oken a světlíků) i stavebním řešením detailu je možno 
ovlivňovat přístup denního světla a v potřebné míře i slunečního záření do 
interiéru. Vzájemné spolupůsobení parametrů jako je intenzita osvětlení, 
rozložení jasu, vizuální okolí, vzájemné působení denního a umělého světla, 
barva světla a reprodukování barev, přerozdělení a směrování světla, časová 
a prostorová rovnoměrnost a omezení oslnění rozhoduje o vizuální pohodě 
uživatelů v prostorách budov. Zajištění osvětlení denním světlem je trvalým 
úkolem při navrhování budov. 
 
Světelná složka prostředí je tvořena světelnými toky (toky viditelného záření), 
které exponují subjekt a spoluvytvářejí jeho celkový stav. Správně použitá 
osvětlovací technika vytváří harmonické prostředí pro uživatele budov. Cílem 
je vytváření podmínek pro efektivní práci a bezpečnou orientaci. Pomocí 
různých osvětlovacích systémů a svítidel s různými barvami světla lze 
dosáhnout rozdílného zvýraznění prostředí. Bohatá nabídka osvětlovacích 
prostředků a svítidel a jejich rychlý technický vývoj výrazně omezují využívání 
denního světla. 
 
Osvětlení architektonického prostředí budov je tvořeno přírodním a umělým 
světlem, které zajišťuje denní (boční, horní a kombinované) a noční osvětlení 
vnitřních prostor budov. Osvětlení architektonických prostor je možné rozdělit 
na denní, umělé a sdružené. 
 
4.1 Základní pojmy a veličiny 
 
Světlo je viditelná část elektromagnetického záření, která je schopná vyvolat 
zrakový vjem u osob s normálním zrakem. Rozsah viditelného záření se 
předpokládá v mezích vlnových délek 380 až 780 nm. 
 
Denní světlo k nám dopadá ze Slunce jako přímé sluneční světlo a jako 
oblohové světlo a má charakter elektromagnetického záření. Sluneční záření 
představuje energetický zdroj většiny procesů probíhajících v atmosféře a na 
zemském povrchu. Sluneční energie vzniká jadernými přeměnami v nitru 
Slunce a představuje většinu energie, která se na Zemi nachází. Přímé 
sluneční světlo je část mimozemského slunečního záření, které jako 
soustředěný světelný svazek dopadne na zemský povrch po zeslabení 
atmosférou. Oblohové světlo je atmosférou rozptýlené přírodní denní světlo, 
dopadající na Zemi. Příčinou rozptýlení jsou molekuly vzduchu, aerosolové 
částice, částice oblaků a další. 
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Celkové osvětlení je v podstatě rovnoměrné osvětlení prostoru bez ohledu na 
zvláštní místní požadavky. Odstupňované osvětlení je osvětlení, které je na 
některých stanovených místech v části prostoru vyšší intenzity. Místní 
osvětlení je osvětlení pro přesně stanovenou zrakovou roli, které doplňuje 
celkové osvětlení a není řízeno současně s celkovým osvětlením. 
 
Činitel denní osvětlenosti (D) je poměr osvětlenosti v bodě na dané rovině 
přímým nebo odraženým oblohovým světlem v dané době k současně 
srovnávací osvětlenosti vnější nezastíněné vodorovné roviny za 
předpokládaného nebo známého rozložení jasu oblohy. Příspěvek přímého 
slunečního světla na obě intenzity osvětlení je vyloučen. Hodnota činitele 
denní osvětlenosti se udává v procentech. 
 
Světelný tok (Φ) je fotometrická veličina určena svítivostí vyzařovanou 
bodovým zdrojem světla do daného prostorového úhlu. Je to veličina zářivého 
toku přenášeného zářením, který je schopen způsobit zrakový vjem. Jde 
o výkon záření zdroje zhodnocený normálním lidským zrakem nebo množstvím 
světla vyzařované zdrojem. Jednotkou světelného toku je lumen [lm]. Světelný 
tok hodnoty 1 lm je světelný tok vyzařovaný do prostorového úhlu 1 steradiánu 
[sr] bodovým zdrojem se svítivostí ve všech směrech 1 kandely [cd]. 
 
Prostor, do kterého se vyzařuje světlo, se vymezuje prostorovým úhlem. 
Prostorový úhel Ω je část prostoru vymezená rotační kuželovou plochou. 
Každá taková plocha dělí prostor na právě dvě části – prostorové úhly. 
Prostorový úhel se určuje tak, že se uvažuje kulová plocha o středu ve vrcholu 
V a o libovolném poloměru r, jejíž průnik s prostorovým úhlem je vrchlík na 
kulové ploše o obsahu A. Velikost prostorového úhlu pak určuje poměr mezi 
A a r2, přičemž nezávisí na uvažované kulové ploše (Obrázek 4.1). Prostorový 
úhel tedy odpovídá vrcholovému úhlu vytvořenému svazkem polopřímek, které 
mají začátek ve vrcholu umístěném v bodovém zdroji světla a ohraničují 
prostor vyzařování nebo osvětlovanou plochu. Jednotkou prostorového úhlu je 
steradián [sr]. Prostorový úhel 1 sr vytváří s vrcholem ve středu koule na 
povrchu této koule plochu A, jejíž obsah se rovná druhé mocnině poloměru 
koule r. Výpočtový vztah pro určení elementárního prostorového úhlu Ω, který 
ve vzdálenosti r vymezuje elementární plochu dA má tvar: 
 

      [sr]    (4.1) 

 
Θ - uhel mezi normálou n na plochu dA a spojnicí vrcholu ohraničující 
polopřímky s bodem P ve vzdálenosti r. 
 

2r
Ω Q×
=
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Obrázek 4.1 Vymezení prostorového úhlu na kulové ploše 
 
Svítivost (I) pro zdroj v daném směru je schopnost zdroje vyzařovat světlo do 
určitého směru. Je to vektor, jehož velikost je dána podílem světelného toku 
vyzařovaného zdrojem jednotkového prostorového úhlu a velikosti tohoto úhlu. 
Jednotkou svítivosti je kandela [cd]. Svítivost absolutně černého tělesa 
v kolmém směru na povrch, jehož velikost je 1/600000 m2 při teplotě tuhnutí 
platiny 2042 K a při tlaku 101 325 Pa má hodnotu 1 cd.  
 

     [cd], [lm/sr]   (4.2) 

 
Ω - prostorový úhel [sr] 
 
Intenzita osvětlení (E) v bodě povrchu je poměr světelného toku dopadajícího 
na elementární plochu obsahující daný bod a velikosti této plochy. Jednotkou 
je 1 lux [lx]. Osvětlenost 1 lx vzniká při osvětlení plochy 1 m2 od rovnoměrně 
rozloženého světelného toku 1 lumen. 
 

     [lx], [lm/m2]   (4.3)

  
Jmenovitá intenzita osvětlení (En) je hodnota střední intenzity osvětlení 
v místnosti nebo v zóně místnosti, která slouží na určitou činnost, pro kterou se 
dimenzuje osvětlovací zařízení. 
 
Jas (L) charakterizuje schopnost svítící nebo světlo odrážející, případně 
propouštěcí plochy vyvolat vizuální vjem. Jas je dán poměrem svítivosti 
elementární svítící plochy ve směru k zraku pozorovatele a průmětu této 
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plošky do roviny kolmé na tento směr v zorném poli pozorovatele (Obrázek 
4.2). 
 

    [cd/m2]    (4.4) 

 
dΦ - světelný tok přenášený elementárním paprskem procházející daným 
bodem a šířící se v prostorovém úhlu dΩ daným směrem 
dA - plocha průřezu tohoto paprsku obsahující daný bod 
Θ - uhel mezi normálou průřezu a směrem paprsku 
 
Jas kvantifikuje světelnou expozici na sítnici oka, která vyvolává vizuální vjem 
na subjektivní rozlišení jasnějších a tmavších povrchů v zorném poli. Z definice 
vyplývá, že jas nezávisí na vzdálenosti mezi svítící plochou a pozorovatelem. 
Tento poznatek platí za předpokladu, že se vyloučí světelné ztráty na cestě 
šíření světla.  
 

 
 

Obrázek 4.2 Schéma pro určení jasu elementu plochy 
 
Kontrast jasu (C) je podíl prahu rozlišitelnosti jasu a jasu pozadí. Obvykle 
pro povrchy pozorované současně se stanoví podle vztahu: 
 

     [-]    (4.5) 

 
L1 - jas pozadí nebo největší části zorného pole 
L2 - jas objektu 
 
Zorné pole je část prostoru, které je oko schopno zachytit a ze kterého do něj 
přicházejí světelné paprsky. Číselným vyjádřením zorného pole je zorný úhel. 
Obvykle se určuje jako úhel (úhlová vzdálenost) od osy přístroje po nejzazší 
efektivně pozorovatelný bod v daném směru. Zorný úhel pole lidského oka 
dosahuje ve směru do strany (tedy pro levé oko vlevo a pro pravé vpravo) 
okolo 90° od osy hlavy. V opačném směru je to méně – asi 50°. Celkový zorný 
úhel oka ve vodorovné rovině je tedy asi 140°. Ve svislé rovině ve směru dolů 
je zorný úhel asi 50°, směrem nahoru, kde brání víčko, o trochu méně. Zorný 
úhel oka závisí na několika faktorech, především na intenzitě osvětlení, 

W
=

dcosd
d
Θ.A.
ΦL

1

12
2 L

LL
C

-
=



79 
 

velikosti a také barvě pozorovaného bodu. Největší zorný úhel je pro bílou 
barvu, pak pro žlutou, modrou a červenou a nejmenší pro zelenou. 
 
Podání barev je účinek světla na vjem barvy pomocí vědomého nebo 
podvědomého srovnávání s barevným vjemem při referenčním druhu světla. 
V návrhu se stanoví požadavky na podání barev s použitím všeobecného 
indexu podání barev, který má jednu z následujících hodnot: 20, 40, 60, 80, 90. 
 
Index podání barev Ra (Color Rendering Index - CRI) vyjadřuje plnost 
barevného spektra světla. Je to číslo vyjadřující schopnost světelného zdroje 
reprodukovat barvy osvětleného objektu v porovnání s reprodukcí barev při 
přirozeném slunečním osvětlení. Čím je číslo indexu pokrytí barev větší, tím je 
kvalita světla vyšší a objekty jím osvětlené se budou jevit spolehlivější 
a přirozenější (Obrázek 4.3). Číslo 100 vyjadřuje ideální podání barev světla, 
jaké vzniká pod přirozeným slunečním světlem, hodnota 0 zase tak nízkou 
kvalitu podání barev, že ačkoli je světlo silné, není možné pod ním rozeznat 
barvy. 
 

 
Obrázek 4.3 Porovnání barev pro vybrané hodnoty Ra (CRI) 

 
Barevný podnět je viditelné záření vstupující do oka a vytvářející buď 
chromatický, nebo achromatický vjem barvy. 
 
Barevný odstín je vlastnost vizuálního pocitu, který umožňuje vytvořit 
označení barvy, např. modrá, zelená, žlutá a červená. 
 
Chromatičnost je vlastnost barevného podnětu definovaná jeho 
trichromatickými souřadnicemi nebo náhradní či doplňkovou vlnovou délkou 
a čistotou. 
 
Teplota chromatičnosti (Tc) (nebo též barevná teplota) je teplota Planckova 
zářiče (absolutně černého zářiče), jehož záření má stejnou chromatičnost 
jako daný barevný podnět. Jednotkou je kelvin [K]. Barva světla definuje druh 
světla. Teplota chromatičnosti teplé bílé barvy je pod 3 300 K. Teplota 
chromatičnosti bílé barvy je 3 300 až 5 000 K. Teplota chromatičnosti denních 
barev je nad 5 000 K.  
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Při denním světle se za úsvitu a za soumraku pokládá za příjemné světlo 
s nižší teplotou chromatičnosti a při vysokém jasu během dne světlo s velmi 
vysokou teplotou chromatičnosti. Při teplotě chromatičnosti 1 000 K převažuje 
dlouhovlnné záření, tedy žluto-červená složka.  
 
Činitel odrazu (ρ) je poměr odraženého záření nebo světelného toku k toku 
dopadajícímu v daných podmínkách. Činitel odrazu povrchu pro různé typy 
povrchů je uveden v Tabulce 4.1.   
 
Tabulka 4.1 Průměrné hodnoty činitele odrazu 

Typ povrchu Činitel odrazu povrchu 
Bílý 0,75 
Velmi světlý 0,65 
Světlý 0,5 
Střední 0,3 
Tmavý 0,15 
Velmi tmavý 0,8 

 
Činitel prostupu (τ) je poměr záření nebo světelného toku vystupujícího 
z tělesa k dopadajícímu toku na těleso v daných podmínkách. Činitelé berou 
v potaz např. Prostup světla zasklením, znečištění skel, stínění apod. 
 
Činitel pohlcení (α) (též absorpce) je poměr pohlceného záření nebo 
světelného toku k dopadajícímu toku v daných podmínkách. V širším smyslu je 
absorpce pohlcení a zeslabení záření při jeho šíření určitým prostředím 
vyvolané například rozptylem záření.  
 
Adaptace je proces, který se uskutečňuje, když se zrakový systém 
přizpůsobuje osvětlení a barvě, tj. přizpůsobení citlivosti zraku jasu a barvě 
pozorovaného okolí. Na převládající jas v celém zorném poli se zrak 
přizpůsobuje samočinnou a samovolnou změnou průměru zornice, čímž se 
reguluje celkový světelný tok na sítnici. Ustálený výsledek tohoto reflexu se 
nazývá adaptačním stavem zraku, přizpůsobeným na jas pozadí, který 
nazýváme adaptačním jasem. Příliš častá změna průměru zornice vyžaduje 
zvýšenou činnost očních svalů a způsobuje zrakovou únavu. 
 
Akomodace je přizpůsobení se výkonu oční čočky účelu zaostření obrazu 
objektu na sítnici, tj. přizpůsobení oka vzdálenosti pozorovaného předmětu. Je 
to schopnost oka promítnout předmět detailního pozorování na nejcitlivější část 
sítnice. Akomodace se značně zhoršuje s věkem, což se projeví poklesem 
schopnosti oční čočky měnit své zaoblení na zajištění potřebné hloubkové 
ostrosti vidění. Za normálních okolností je oko nastaveno na "nekonečno", 
proto při pozorování vzdáleného předmětu je oční svalstvo uvolněné. 
Akomodace na blízko je aktivní proces, vyvolaný svalovými stahy, a proto delší 
pozorování blízkého předmětu je vždy spojeno s námahou a únavou. 
Akomodace oka při zaostření na vzdálený předmět (vlevo),  a na blízko 
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(vpravo) je znázornená na Obrázku 4.4. Rozdíl je v různém zakřivení oční 
čočky. 
 

 
Obrázek 4.4 Akomodace oka při zaostření na vzdálený předmět a na blízko 

 
Zraková ostrost (o) je schopnost zřetelně rozlišovat předměty ve velmi malé 
vzájemné vzdálenosti. Zrakovou ostrost vyjadřujeme převrácenou hodnotou 
nejmenšího úhlu αmin v minutách, pod kterým je oko schopné rozlišovat dva 
sousední předměty jako oddělené. Zraková ostrost je normální, pokud oko 
rozlišuje dva body s úhlovou vzdáleností 1 min. Pro posouzení zrakové ostrosti 
lze použít tento empirický vztah: 
 

     (4.6) 

 
l - vzdálenost pozorovaného detailu 
amin - nejmenší rozlišený rozměr detailu 
Lp - adaptační jas pozadí detailu 
 
Zraková pohoda je příjemný psychofyziologický stav, potřebný pro účinnou 
práci i odpočinek, splňující hygienické požadavky, který závisí především na 
intenzitě a kvalitě osvětlení, ale i na stavu zraku, na architektonických 
vlastnostech prostor interiérů budov (barvy, tvary, povrchy). 
 
Zraková obtížnost je charakteristika zrakové úkolu, který se vyjadřuje 
poměrnou pozorovací vzdáleností kritického detailu a kontrastem jasů 
(popřípadě barev) kritického detailu a jeho bezprostředního okolí. 
 
Zraková náročnost je charakteristika zrakového úkolu, který se vyjadřuje 
poměrem času potřebného k zrakovému úkonu a času potřebného 
k celkovému úkonu. 
 
Zrakové činnosti se podle zrakové obtížnosti dělí do sedmi třid. Kritériem 
těchto tříd je poměrná pozorovací vzdálenost, která je dána podílem 
vzdálenosti kritického detailu od oka pozorovatele a rozměru kritického detailu. 
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Oslnění je nepříznivý stav zraku, který ruší zrakovou pohodu, nebo také 
zhoršuje, případně znemožňuje vidění. Příčinou oslnění bývá příliš velký jas 
nebo nevhodné rozložení jasu v zorném poli, velký prostorový nebo časový 
kontrast jasu. Přímé oslnění vzniká tehdy, pokud oslňuje samotný zdroj 
světla. Nepřímé oslnění odrazem vzniká odraženými obrazy světelných 
zdrojů na lesklých nebo světlých plochách. 
 
Stupeň zhoršení vizuální pohody závisí i na poloze oslňujícího zdroje 
v zorném poli. Zrak je citlivý zejména na osové oslnění, když se oslňující 
zdroj zobrazuje na střed sítnice. Jas, který je při osovém oslnění 
nesnesitelný, může být při periferním oslunění s větším odklonem od osy 
zorného pole jen nepříjemný. Rušivé oslnění vzniká i tím, že oslňující zdroj 
upoutává na sebe pozornost na úkor místa, na které by se měl zrak 
soustředit. Přispívá k tomu tendence očí fixovat se na nejsvětlejší  
a nejkontrastnější část vizuálního prostředí - fototropizmus. 
 
Při náhlých změnách jasu zorného pole vzniká přechodné oslnění, které je 
zapříčiněno zpožděním adaptace zraku. Když se mezi okem a pozorovaným 
předmětem vyskytuje jasnější matné prostředí, vzniká závojové oslnění. 
Relativní oslnění kontrastem vzniká tehdy, pokud jsou v zorném poli 
současně plochy s různým a velmi rozdílným jasem. Absolutní oslnění vzniká 
tehdy, pokud zrak není schopen se mu přizpůsobit adaptací, např. při 
pohledu na slunce. Kritická hodnota jasu pro vznik absolutního oslnění při 
denním osvětlení je 2·105 cd/m2, při umělém osvětlení 3·103 cd/m2. 
 
4.2 Denní osvětlení 
 
Sluneční záření, které po přechodu přes atmosféru dopadá na zemský povrch, 
má spektrální rozsah jen od λ = 280 do 3000 nm. Záření kratší a delší vlnové 
délky se v atmosféře vlivem pohltivosti zcela eliminují a v životním prostředí se 
vyskytují jen od umělých zdrojů. Největší vliv na pohlcení slunečního záření 
v oblasti ultrafialového a viditelného záření má ozon a v infračervené oblasti 
vodní pára a CO2. Při zvýšeném obsahu pevných částic a plynů v ovzduší 
dochází k dalšímu poklesu energetického obsahu slunečního záření téměř 
v celé spektrální šířce. 
 
Vzduchová hmota (m) vyjadřuje relativní tloušťku atmosféry ve směru 
prostupujícího slunečního záření, s respektováním vlivu rozdílů tlaků 
vzduchu (Obrázek 4.5). Pro světelně technické výpočty se hodnota 
m může určit ze zjednodušeného výpočetního vztahu: 
 

         (4.7) 

 
h0 - výška Slunce 

0sin
1
h

m =
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Obrázek 4.5 Vztah mezi relativní vzduchovou hmotou m a výškou Slunce h0 

 
Vliv atmosféry na pokles ozáření nebo osvětlenosti zemského povrchu od 
slunečního záření lze vyjádřit v obecném tvaru jako funkci zákalového faktoru 
T a výšky Slunce h0: 
 

         (4.8) 

 
E - sluneční ozáření nebo osvětlenost na zemském povrchu [W/m2], [lx] 
E0 - energetická nebo světelná solární konstanta [W/m2], [lx] 
 
Solární konstanta udává ozáření nebo osvětlenost na ploše 1 m2 při jejím 
kolmém postavení z hlediska celkových slunečních paprsků na vnější 
hranici atmosféry, při průměrné vzdálenosti Země od Slunce (149,5·106 
km). Energetická solární konstanta má hodnotu E0 = 1370 W/m2 a světelná 
solární konstanta má hodnotu E0

Q = 135000 lx.  
 
Záření, které se přenáší na zemský povrch ve formě slunečních paprsků, 
nazýváme přímé sluneční záření. Přímá sluneční ozáření povrchů závisí na 
vzájemné poloze Slunce a roviny posuzování. Spolupůsobí i meteorologické 
a geografické poměry. Když se hodnocení omezí pouze na viditelnou část 
spektra slunečního záření, mluvíme o přímém slunečním světle. Množství 
přímého světelného záření je největší při jasné obloze, vysoké průzračnosti 
atmosféry a velké výšce Slunce. 
 
V atmosféře se přímé sluneční paprsky více nebo méně rozptýlí a pohltí 
jejich tuhé částice a aerosoly v ovzduší. Tento jev je nejsilnější při zamračené 
obloze, když souvislá vrstva oblaků dokonale rozptýlí a absorbuje přímé 
sluneční záření. Tak se stává každý bod na oblohové hemisféře druhotným 

T),f(h
E
E
0

0=



84 
 

zdrojem rozptýleného (difúzního) slunečního záření. Toto záření je tím 
intenzivnější, čím je průzračnost atmosféry nižší a oblačnost větší. Množství 
difuzního oblohového světla závisí i na druhu mraků, na stupni znečištění 
atmosféry, na roční a denní době. Při hodnocení denního osvětlení 
diferencujeme oblohové světlo při jasné a při zatažené obloze. 
 
Oblohové světlo má difúzní charakter a jeho zdrojem je každý bod oblohové 
hemisféry. Oblohové světlo vzniká rozptylem, odrazem a přestupem 
slunečního světla přes atmosféru, přes její plynné i hmotné částečky a jeho 
působení na zemském povrchu závisí na poloze Slunce, stavu atmosféry a její 
zamračení. Stupeň zamračení oblohy se udává stupnicí v rozsahu od 0 (úplně 
jasná) do 10 (zamračená). Při světlo-technickém hodnocení rozlišujeme jasnou 
oblohu (oblačnost od 0 do 2) a zamračenou oblohu. 
 
I při dokonale zatažené obloze se osvětlení během dne rychle mění. Děje se 
tak ve větší míře, než jsme si schopni v důsledku adaptační schopnosti našeho 
zraku uvědomit (Obrázek 4.6). Proměnlivost denního světla je pro nás 
výhodou, protože ve fyziologicky přijatelném sledu nutí zrak k adaptaci a tím 
tuto jeho schopnost udržuje ve funkci. Z hlediska hodnocení osvětlení ale 
nestálost denního světla představuje problém, který se nejvíce týká hodnocení 
kvality (rovnoměrnosti, rozložení jasu v zorném poli, vyloučení siluetového 
efektu nebo oslnění). Kvalita osvětlení totiž může být zhoršena při jakémkoli 
stavu oblohy a zejména při přímém slunečním světle. 
 

 
 

Obrázek 4.6 Změny osvětlenosti denním světlem během dne při zatažené obloze  
 
Osvětlenost vnitřního prostředí denním světlem je charakterizována činitelem 
denní osvětlenosti.  
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Činitel denní osvětlenosti (D) je procentuální poměr osvětlenosti 
posuzovaného bodu P na srovnávací rovině v interiéru Ei k současné 
maximální možné oblohové horizontální osvětlenosti v exteriéru eeh, z celé 
rovnoměrně zatažené oblohy. Vyjadřuje se vztahem: 
 

     [%]  

   (4.9) 
 

 
 

Obrázek 4.7 Znázornění složek činitele denní osvětlenosti 
 
Na hodnotu interiérové osvětlenosti Ei působí současně přímý vliv oblohového 
světla, odražené světlo od povrchů vnějších stínících překážek před 
osvětlovacím otvorem a interreflexní účinek povrchů ve vnitřním prostředí 
budov. 

 
Činitel denní osvětlenosti je vytvořený ze třech složek: 
 

D = D0 + De + Di                    [ %]  (4.10) 
 
D0 - oblohová složka činitele denní osvětlenosti 
De - externí odrazová složka činitele denní osvětlenosti 
Di - interní odrazová složka činitele denní osvětlenosti 
 
Hodnota D0 představuje procentuální poměr té části interiérové osvětlenosti 
posuzovaného bodu Ei0, která je vyvolána pouze oblohovým jasem působícím 
přes zasklený osvětlovací otvor, k současné maximální exteriérové horizontální 
osvětlenosti EeH: 
 

eH

i

E
ED =
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    [%]  (4.11) 

 
Oblohová složka činitele denní osvětlenosti závisí na poloze místa posuzování 
ve vnitřním prostředí, na rozmístění, tvaru a rozměrech osvětlovacích otvorů, 
způsobu jejich stínění a optických vlastností transparentní výplně. 
 
Hodnota De představuje procentuální poměr té části interiérové osvětlenosti 
posuzovaného bodu Eie v daném elementu osvětlované roviny, která je 
vyvolána odraženým přírodním světlem od vnějších reflexních povrchů přímo 
přes zasklený osvětlovací otvor, k současné maximální hodnotě EeH: 
 

      [%]  (4.12) 

 
Na externí odrazovou složku činitele denní osvětlenosti působí stejné činitele 
jako na oblohovou složku, navíc ještě má vliv stupeň zakrytí oblohy 
exteriérovými překážkami a budovami při pohledu z místa posuzování ve 
vnitřním prostředí přes osvětlovací otvory a činitel odrazu povrchů těchto 
zastiňujících překážek. 
 
Hodnota Di představuje procentuální poměr té části interiérové osvětlenosti 
posuzovaného bodu Eir, která je vyvolána interreflexní denního světla od 
vnitřních povrchů EeH: 
 

       [%]  (4.13) 

 
Interní odrazová složka činitele denní osvětlenosti závisí na poloze místa 
posuzování ve vnitřním prostředí, na rozměrech a rozmístění osvětlovacích 
otvorů a reflexních povrchů ve vnitřním prostředí budov. Spolupůsobí 
i světelná propustnost zasklení a činitel odrazu všech povrchů v místnosti. 
 
V obytných a pobytových místnostech se posouzení provádí v síti výpočtových 
bodů, jejíž poloha je definována v ČSN 73 0580-1 [1] a ČSN 73 0580-2 [2]. 
U obytných místností s okny pouze v jedné ze stěn tvoří síť pouze 2 body, 
které mají být umístěny v polovině hloubky místností, maximálně ale 3,0 m od 
okna, 1,0 m od bočních stěn a 0,85 m nad podlahou. Činitel denní osvětlenosti  
v každém bodě musí být větší nebo roven 0,7 % a průměrná hodnota z obou 
bodů musí být větší nebo rovna 0,9 %. U místností s okny ve více stěnách se 
umístí dvojice bodů také ve druhém směru a denní osvětlení je vyhovující, 
pokud jsou splněny požadavky alespoň v jedné dvojici bodů. Kontrolní body A, 
B pro posuzování činitele denní osvětlenosti obytné místnosti dle  
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ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení obytných budov jsou vyznačeny na Obrázku 
4.8 [2]. 
 

 
 

Obrázek 4.8 Posuzování činitele denní osvětlenosti obytné místnosti [2] 
 
Denní světlo je zdroj energie, který nemůže nahradit žádný umělý zdroj světla. 
V současné době již existují možnosti, jak přivést denní světlo do vzdálených 
a světlu nepřístupných míst v budově. Využitím osvětlovacích systémů pro 
přívod denního světla se dosahuje úspor elektrické energie, která by jinak byla 
potřebná k umělému osvětlování interiérů. Ovšem nejen energetické hledisko, 
ale především umožnění přístupu denního světla, a tím i příznivý dopad na 
světelnou pohodu v budovách jsou hlavní výhody těchto osvětlovacích 
systémů. Denní světlo ve svém přirozeném spektru a s dynamickými změnami 
osvětlenosti představuje energetický zdroj, který je nepostradatelný – na rozdíl 
od umělého osvětlení denní světlo příznivě ovlivňuje fyziologický a psychický 
stav člověka. 
 
Pod bočními osvětlovacími systémy rozumíme svislé osvětlovací otvory 
v obvodové stěně budovy pro zajištění denního osvětlení. Boční osvětlovací 
systém může být jednostranný, dvoustranný a mnohostranný. Tyto osvětlovací 
otvory jsou vlastně okenní konstrukce. Světelná účinnost otevřených 
transparentních konstrukcí závisí hlavně na následujících činitelích: 
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• poloha a velikost transparentní konstrukce, 
• tvar a druh transparentní konstrukce, 
• charakter zasklení, 
• výška parapetu. 

 
Boční jednostranné osvětlení je vhodné při poměru hloubky k výšce místnosti 
2:1. Při hlubších prostorách se doporučuje volit horní, kombinované nebo 
dvoustranné boční osvětlení. Boční umístění oken v místnosti má velký vliv na 
efektivní osvětlení v místnosti. Osvětlovací systém bočních oken by měl být 
nejrozumnější tehdy, pokud: 
 

40 − 50	%	 <
plocha	oken
plocha	fasády

	< 60 − 65	% 

 
Denní osvětlení vnitřního prostředí budov shora zajišťují osvětlovací otvory ve 
střešní nebo stropní konstrukci, které nazýváme horní osvětlovací systémy - 
světlíky (Obrázek 4.9). V průběhu vývoje vzniklo mnoho typů a tvarů světlíků 
v závislosti na konstrukčních systémech a potřebách provozů (bodové, pásové 
obloukové, pásové sedlové, pásové lucernové apod.). Pásový světlík je 
znázorněn na Obrázku 4.10.  
 

 
Obrázek 4.9 Ilustrační bodový světlík 
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Obrázek 4.10 Ilustrační pásový světlík 

 
Světlíky s oboustrannými průsvitnými plochami (např. sedlové, obloukové) se 
orientují pokud možno podélnou osou ve směru východ-západ. Pokud jsou 
asymetrické, orientují se větší plochou k severu. Světlíky s jednostrannými 
průsvitnými plochami (např. šedové) se orientují k severu, s možnou odchylkou 
k severovýchodu nebo severozápadu. Výplně průsvitných ploch světlíků se 
navrhují přednostně z materiálů alespoň částečně rozptylujících světlo, aby se 
tím omezil přímý prostup slunečního světla. Přitom se dbá na to, aby se 
rozptylné plochy průsvitné plochy světlíků nedostávaly do blízkosti obvyklého 
směru pohledu pracovníků. 
   
Při současném zabezpečení denního osvětlení vnitřního prostředí přes boční 
a horní osvětlovací otvory mluvíme o kombinovaném systému osvětlení. 
V budovách, ve kterých přírodní světlo nezajišťuje požadovanou úroveň 
osvětlenosti, se využívá i umělé osvětlení jde o sdružený osvětlovací 
systém. 
  
Netradiční osvětlovací systémy se rozdělují na pasivní a aktivní. Mezi 
pasivní osvětlovací systémy jsou zařazeny především světlovody, ale 
i světelné police (vodorovné reflexní desky umístěné v horní části vysokých 
oken), světlovodné stropy a často používané anglické dvorky (prohlubně před 
suterénními okny). Aktivní osvětlovací systémy na rozdíl od pasivních systémů 
sbírají světlo z větší plochy, než je průřez světlovodu, a natáčejí se za světlem 
a koncentrují ho do světlonosného zařízení. 
 
Anglické dvorky poskytují pro novostavby a rekonstrukce budov systém 
přivádějící více světla do místností, a tím i alternativní využití architektonického 
prostředí. Zatímco anglické dvorky jsou všeobecně známé a běžně se 
používají zejména v prostorách částečně nebo zcela pod terénem, světlovody 
jsou relativně novým prvkem ve stavitelství a architektuře.  
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Stropní světlovod představuje nejjednodušší a nejatraktivnější způsob, jak 
přivést přirozené světlo do všech nedostatečně osvětlených prostor, tj. do 
chodeb, šaten, koupelen, kuchyní, vstupních prostor, atd. Nový systém horního 
denního osvětlení ve vnitřních prostorách se skládá ze střešního světlíku 
(přehledná kupole osazena na střeše objektu), světlovodného tubusu (trubky 
s vnitřním zrcadlovým povrchem s vysokou hodnotou odrazu), a stropního 
difuzoru v místnosti, který přenesené světlo rozptyluje do prostoru místnosti. 
Světlovodný tubus je vybaven super-reflexním filmem, jehož odraz může 
dosahovat až 96 %. Intenzita osvětlení v místnosti závisí na průměru 
světlovodu, délce světlovodu a počtu ohybů světlovodu. Standardní světlovody 
se vyrábějí v průměrech 255 až 520 mm, délkách od 1200 mm. Následně se 
dají prodlužovat nástavnými tubusy s využitím kolen s 30°, resp. 45° ohybem. 
Každý ohyb znamená snížení intenzity cca 8 % a každé prodloužení 
světlovodného tubusu o 1 m sníží intenzitu světla o 3 %. Za hranici efektivního 
použití světlovodu se považuje u širokých tubusů délka 15 - 18 m a při úzkých 
(průměr 300 mm) max. 8 - 10 m. Světlovodné systémy je možné montovat na 
střechy s různým sklonem od 0° do 60°. Světlovod není náhrada denního 
světla. Z hlediska biologického působí na člověka jako umělé osvětlení. Na 
Obrázku 4.11 je znázorněn ilustrativní obrázek světlovodu a anglického 
dvorku. 
 
Doplňujícím zařízením jsou zrcadlové heliostaty (lapače světla), které 
zachycují a koncentrují sluneční i oblohové světlo a nasměrují ho do 
světlovodu, či optického kabelu, kterým se následně rozvádí po budově.  
 

 
 

Obrázek 4.11 Ilustrační obrázek světlovodu a anglického dvorku 
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4.3 Umělé osvětlení 
 
Umělé osvětlení slouží k vytvoření světelného klimatu v době, kdy denní 
osvětlení není dostatečné (stmívání, velká oblačnost) nebo je nelze využít 
(noc, prostory bez oken a světlíků). Osvětlení umělými zdroji světla musí 
respektovat kvalitativní a kvantitativní parametry světla a vytvořit podmínky pro 
zrakovou pohodu. Charakteristickou vlastností umělého světla je jeho relativní 
stálost v čase. Výhodou je, že ho můžeme různě upravovat a využívat podle 
potřeby daného prostoru. Nevýhodou je odlišnost spektrálního složení od 
denního světla a tím vliv na vnímání barev. 
 
Osvětlení obytných interiérů by mělo vytvářet zdravé a příjemné prostředí 
podle využití daného prostoru a vyhovět individuálním nárokům jeho uživatelů. 
Zpravidla se používá celkové, případně celkové a místní osvětlení. Světlo má 
být tam, kde je právě zapotřebí.  
 
V obývacích pokojích proto nestačí jeden centrální lustr, jak to dříve bylo 
obvyklé. Světelné zdroje lze umístit tak, že se vytvoří nepřímé osvětlení 
odrazem od stropu a stěn. Takové osvětlení je příjemné, ale na pracovním 
místě nedostatečné a vyžaduje instalaci místního pracovního osvětlení. Dobře 
se zde uplatní různá nástěnná a stojanová svítidla. Jinou variantou jsou 
proudové lišty, umožňující pohyblivostí osvětlovacích těles velkou variabilnost 
osvětlení. I při sledování televizního programu se doporučuje doplnit zářící 
obrazovku vhodně umístěným zdrojem světla mimo zorné pole diváků. Sníží 
se tak zrak unavující velký kontrast mezi obrazovkou a tmavým okolím. 
V zásadě totéž lze říci o obrazovkách počítačů, jež se v posledních deseti 
letech staly jedním z početných doplňků domácností. Pro osvětlení klávesnice 
platí zásady přibližně stejné jako pro čtení a psaní. V souvislosti s polohou 
obrazovky je důležité, aby se v ní nezrcadlilo ani svítidlo, ani okno, aby měla 
vhodné pozadí bez zrakově rušivých míst. Osvětlení ve dne i večer by svojí 
hladinou mělo být staženo k průměrnému jasu obrazovky, aby ve vztahu 
k prostředí nebyl kontrast ani malý, ani velký. Většina současných obrazovek 
zhruba odpovídá prostředí s hladinami osvětlení od 100 do 500 lx. 
 
V ložnicích, určených pouze ke spánku a odpočinku, stačí zpravidla celkové 
osvětlení pro základní orientaci. Vhodné jsou zdroje, jejichž světelný tok lze 
regulovat dálkovým ovládáním. Místní osvětlení je třeba řešit pro čtení na lůžku 
a svítidla by měla být směrovatelná.  
 
Zvláštní kapitolou je osvětlování kuchyní, kde celkové osvětlení stropním 
svítidlem má také pouze povahu orientačního osvětlení. Výsadní postavení má 
jídelní stůl ke společnému stolování. Uplatní se nad ním závěsné svítidlo, které 
může být podle výšky stropu stahovací. Vhodné je přímé osvětlení sporáku či 
varné desky. Tuto funkci většinou vyřeší svítidlo, které je součástí digestoře. 
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Samostatné osvětlení vyžaduje pracovní plocha kuchyňské linky a praktické je 
i osvětlení kuchyňských skříněk, které se při otevření rozsvítí [3,4].  
 
Pro obývací kuchyně, koupelny a předsíně platí hygienické doporučení pro 
celkové umělé osvětlení100 až 150 lx, pro haly 150 lx a pro ložnice 100 lx.  
 
Hodnoty místního osvětlení pro různé činnosti se doporučují řádově ve 
stovkách luxů. Například pro rekreační čtení, rozumí se na pohovce, nikoliv na 
pracovišti, je doporučena základní hodnota okolo 150 lx, zatímco pro čtení v 
běžné kanceláři předepisují naše normy nejméně 300 lx. To je zdůvodněno 
skutečností, že chyby při čtení, jichž se člověk dopustí u detektivního románu, 
nevadí tolik, jako přihodí-li se nám při práci. Některé domácí práce vyžadují 
i podstatně vyšší hodnoty, jde-li o práce zrakově náročné, jako např. zašívání, 
vyšívání, háčkování apod. Pro nejčastější domácí činnosti, k nimž patří např. 
žehlení nebo příprava jídel, se obvykle doporučuje hodnota okolo 250 až 
300 lx. 
 
Umělé osvětlení se rozděluje na osvětlení celkové, odstupňované, místní 
a kombinované. Celkové osvětlení je rovnoměrné osvětlení prostoru bez 
ohledu na zvláštní místní požadavky. Odstupňované osvětlení je osvětlení 
v části prostoru zesílené na vyšší intenzity, např. tam, kde se vykonává práce. 
Místní osvětlení doplňuje celkové osvětlení a je samostatně ovládané. Může 
být bodové a zvyšuje osvětlenost na omezené ploše. Kombinované 
osvětlení je celkové nebo odstupňované osvětlení je doplněno osvětlením 
místním. Dále sem patří osvětlení nouzové a náhradní. 
 
Celkové osvětlení může být přímé (všechno světlo od zdroje dopadá na 
pracovní plochu nebo podlahu), polopřímé (část světla dopadá na stěny 
a strop), smíšené (světelný tok je rozptýlen do prostoru všemi směry) 
a nepřímé (všechno světlo dopadá na strop a prostor je osvětlen odraženým 
světlem). Polopřímé osvětlení působí na člověka příznivě a je proto nejvíce 
užíváno. 
 
V našich podmínkách je tradičně obvyklé osvětlení celkové. S celkovým 
osvětlením vystačíme však pouze v některých obytných a pobytových 
interiérech. I zde je vykonávána celá řada činností, při kterých je nezbytné 
místní osvětlení. Na pracovištích se setkáváme často s osvětlením 
sdruženým, kdy umělé osvětlení doplňuje osvětlení denní (pro navrhování 
sdruženého osvětlení platí zásady, dané technickou normou). V průmyslu je 
sdružené osvětlení obvyklé např. v jednopodlažních průmyslových halách se 
střešními, zejména lucernovými světlíky, ale dnes také v mnoha obchodech 
a nákupních centrech. Každý typ osvětlení má své výhody a nevýhody, proto 
by volba osvětlovacího systému měla být řešena především se znalostí práce, 
která bude na daném místě vykonávána. Umělé osvětlení se navrhuje 
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a posuzuje tak, aby vyhovovalo všem zrakovým úkolům v daném prostoru. 
Musí být dodržovány tyto požadavky: 
 

• odpovídající úroveň osvětlení podle druhu práce, 
• rovnoměrnost osvětlení, 
• přiměřené rozložení jasů ploch v zorném poli, 
• vhodný převažující směr osvětlení a stínivost, 
• omezení oslnění, 
• vhodné spektrální složení světla zdroje a přiměřené podání barev, 
• možnost použití místního přisvětlení a regulace celkového osvětlení, 
• údržba a pravidelná kontrola osvětlovací soustavy. 

 
Některé z těchto zásad platí samozřejmě nejen pro umělé osvětlení, ale 
obecně. Intenzita umělého osvětlení musí být tím větší, čím menší detaily musí 
člověk okem rozeznávat, čím menší jsou kontrasty rozlišovaných ploch a čím 
déle trvá namáhavá zraková činnost [5]. 
 
Požadavky z hlediska podání barev při umělém osvětlení závisí na činnosti 
uživatelů. Jelikož svítidla vyzařují světlo s různým spektrem, mají i rozdílné 
vlastnosti, co se týče barevného podání. Svítidla se spojitými spektry dosahují 
obvykle lepší vlastnosti z hlediska barevného podání než ty, které mají ve 
viditelné oblasti spektra se špičkovými hodnotami. 
 
Splnění požadavků některých svítidel na barevné podání se označuje 
všeobecným indexem barevného podání Ra a speciálními hodnotami 
barevného podání formou indexu. Vlastnosti světelných zdrojů z hlediska 
barevného podání se hodnotí pomocí 14 testovacích barev. Svítidlo se 
prostřednictvím testovacích barev hodnotí např. stupněm 1A, když se jejich 
pokles ve srovnání se spektrem denního světla liší pouze o 10 %. Stupně 
reprodukce barev: 
 

1A Ra = 100 - 90 
1B Ra = 89 - 80 
2A Ra = 79 - 70 
2B Ra = 69 - 60 
3 Ra = 59 - 40 
4 Ra = 39 – 20 

 
Identické barevné podání má hodnotu Ra = 100 (přírodní světlo). Ve žlutém 
světle Ra = 0. Uspokojivé barevné podání je pokud, Ra > 40 a dobré pokud  
Ra > 70. Barevné posunutí se vyjadřují hodnotami <100 v různých třídách 
jakosti (stupních). 
 
Indexy se vyhodnocují porovnáním pomocí různých testovacích barev. Tyto 
testovací barvy však představují pouze vybranou část ze všech barev, které se 
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vyskytují, takže se vždy doporučuje vyhledávat barvy materiálů při osvětlení 
světlem, které se bude skutečně používat. 
 
Svítidla se spojitým spektrem je třeba upřednostnit před svítidly s nespojitým 
spektrem, protože při spojitém spektru se podstatně lépe uplatní jemné odstíny 
barev. Zařazení svítidel podle toho, zda splňují podle normy požadované 
barevné podání, vedlo k tomu, že se vyvinuly svítidla s diskrétními spektry 
a s velkým měrným výkonem. Při nich však existuje nebezpečí špatné 
reprodukce některých barevných odstínů. Tato nespojitá spektra mohou mít 
negativní vliv na pocit pohody uživatelů budov. 
 
Úkolem elektrických zdrojů světla je transformovat elektrickou energii na 
světlo. V závislosti na druhu světelného zdroje vzniká při této přeměně vedle 
světelné energie i menší nebo větší množství tepelné energie.  
 
Rozeznáváme zdroje teplotní (žárovky) a výbojové (zářivky, výbojky). 
Klasický zdroj osvětlení představují stále žárovky (Obrázek 4.12). Jsou 
nejznámější, nejrozšířenější, ale nejméně hospodárné. Na světlo se totiž 
přemění pouze 3 až 5 % vložené elektrické energie (podle konstrukce 
žárovky), zbytek je ztrátové teplo. Výhodou je nízká pořizovací cena a spojité 
spektrum vyzařovaného světla, umožňující velmi dobré podání barev  
(Ra = 100). Nevýhodou je krátká životnost (cca 500 až 1 000 h). Pracují na 
principu ohřevu wolframového vlákna ve vakuu, čím vyšší je teplota, tím bělejší 
je světlo. Halogenové žárovky jsou zvláštním typem žárovek. Vyznačují se 
zvýšenou hodnotou měrného výkonu. Mají asi o 15 % vyšší světelný tok, 
vydrží 1500 až 2000 h, jsou však až desetkrát dražší než běžná žárovka. 
V halogenové žárovce probíhá chemický cyklus, při kterém se odpařený 
wolfram z vlákna slučuje s halogeny, které tvoří náplň žárovky. Obvyklou 
náplní současných halogenových žárovek jsou organické sloučeniny bromu. 
 

 
Obrázek 4.12 Ilustrační obrázek žárovek 
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Zářivky jsou nízkotlaké rtuťové výbojky. Rtuťový nízkotlaký výboj, zažíhaný 
předřadníkem, je zdrojem UV záření, které se ve vrstvě luminoforu, kterým je 
trubice zářivky pokryta, mění na bílé nebo denní světlo. Je to dnes velmi 
rozšířená široká skupina světelných zdrojů. Ilustrační příklad je na Obrázku 
4.13. Zářivky jsou mnohem hospodárnější než žárovky, na světlo se přemění 
asi 25 % vložené energie. Na rozdíl od žárovek nevyzařují teplo, proto se 
označují za studené zdroje. V závislosti na typu použitého luminoforu 
(luminofory mohou být širokopásmové nebo úzkopásmové) lze dosáhnout 
různého spektrálního složení vyzařovaného světla a různé účinnosti zářivky. 
V závislosti na teplotě chromatičnosti (od 3 000 do 6 500 K) se rozeznávají 
různé typy zářivek (teplé bílé, chladné bílé, denní). Složení luminoforu 
ovlivňuje také index podání barev, lze dosáhnout téměř indexu Ra = 90 (např. 
teplé bílé de luxe, denní de luxe atd.). Zářivky se vyznačují vysokou hodnotou 
měrného výkonu a dlouhou životností, asi desetkrát delší než u běžné žárovky. 
Jejich životnost může zkrátit časté spínání. V současnosti představují vrchol 
třípásmové zářivky - vyzařují shodně s citlivostí lidského oka v modré, zelené 
a červené oblasti a umožňují tak dobré rozeznání všech barev. Mají vynikající 
barvu světla, index barevného podání Ra = 85. Jejich světlo je silné, ale 
měkké, příjemné a světelný tok je až o 70 % vyšší než u standardních zářivek. 
Zářivky se vyrábějí buď jako lineární - dvoupaticové trubice o délce 60, 120 
nebo 150 cm do speciálních objímek, nebo jako kompaktní - použitelné jako 
náhrada za standardní žárovku. Velkou výhodou kompaktních zářivek je velká 
světelná účinnost, malá spotřeba elektrické energie, dlouhá životnost - až 10 
000 h a světlo podobné žárovce, umožňující kvalitní podání barev (Ra > 80). 
Počet zapnutí jejich životnost neovlivňuje. Zatímco lineární zářivky slouží spíš 
v průmyslu a k osvětlení spojovacích cest, kompaktní zářivky se dnes 
doporučují nejen do domácností, ale i do škol, kanceláří a restaurací.  

 
Obrázek 4.13 Ilustrační obrázek žárivky 
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LED svítidla jsou relativně novým fenoménem. Jejich označení vzniklo 
z anglického Light-Emitting Diode, neboli dioda vyzařující světlo. Jejich princip 
je odlišný od všech ostatních světelných zdrojů. Zjednodušeně se dá říci, že 
jejich základem jsou krystaly polovodičů dopovaných atomy dalších prvků. 
Elektrony, které krouží kolem atomového jádra, jsou elektrickým polem 
vyráženy z původní dráhy. Tím, že sestoupí na energeticky nižší hladinu 
oběžné dráhy kolem atomového jádra, vyzařují část dříve přivedené energie ve 
formě energie světelné. Jejich účinnost dosahuje až 40 %, což je až třináctkrát 
více než v případě klasických žárovek, šestkrát více než u halogenových 
žárovek a téměř dvakrát tolik jako tradiční zářivky. Kromě toho za provozu 
nehřejí, lze je stmívat, aniž mění barvu, jejich životnost je prakticky 
neomezená, neobsahují škodlivé látky (například baryum nebo rtuť, které jsou 
v kompaktních zářivkách), jsou odolné vůči nárazům. Četné vývojové instituce 
však pracují na zvětšení jejich výkonů. Pro osvětlování místností nebo 
venkovních prostorů zatím jejich výkon nepostačuje, respektive zvětšení počtu 
svítidel by bylo ekonomicky náročné. Ilustrační příklad LED svítidel je na 
Obrázku 4.14. 

 
Obrázek 4.14 Ilustrační obrázek LED svítidel 



97 
 

Při výběru světelného zdroje je třeba mít na paměti měrný výkon - dostatečné 
osvětlení při co nejnižší spotřebě elektrické energie, zajištění kvality vnímání 
barev, dosažení světelné a zrakové pohody, náročnost údržby a vhodnost 
zdroje, ale i svítidla do konkrétního interiéru. Současný trh nabízí takovou 
škálu svítidel a zdrojů světla, že lze všechny tyto požadavky dobře uspokojit. 
 
4.4 Metodologie hodnocení světelného mikroklimatu 
 
Dle ČSN 730580-2:2007 Denní osvětlení budov - denní osvětlení obytných 
budov se stanoví požadavky na úroveň denního osvětlení v obytných 
budovách takto: Pokud je požadovaná průměrná hodnota činitele denní 
osvětlenosti, musí být nejméně 2 %. Průměrné hodnoty činitele denní 
osvětlenosti Dm musí být splněny pouze u vnitřních prostorů s horním nebo 
kombinovaným osvětlením.  
 
V obytných místnostech s bočním osvětlením musí být ve dvou kontrolních 
bodech v polovině hloubky místnosti vzdálených 1 m od vnitřních povrchů 
bočních stěn hodnota činitele denní osvětlenosti nejméně 0,7 % nejdále 3 m 
od okna a průměrná hodnota z obou těchto bodů nejméně 0,9 % [2]. 

 
Obrázek 4.15 Umístění kontrolních bodů [2] 

 
Jsou-li okna ve dvou stýkajících se stěnách, postačí je-li tento požadavek 
alespoň u jedné z obou dvojic těchto kontrolních bodů. Úroveň denního 
osvětlení v daném místě vnitřního prostoru, se zjišťuje a hodnotí za venkovní 
situace charakteristické pro zimní období s malým množstvím denního světla, 
za předpokladu tmavého terénu s činitelem odrazu světla v mezích 0,05 až 0,2 
a rovnoměrně zatažené oblohy [2]. 
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Hodnota rovnoměrnosti denního osvětlení ve vnitřních prostorech, ve kterých 
se požaduje splnění jen minimální hodnoty činitele denní osvětlenosti, nemá 
být při třídách zrakových činností I až IV menší než 0,2, při třídě V menší než 
0,15. Při třídách I až III se doporučuje rovnoměrnost osvětlení nejméně 0,3. 
Rovnoměrnost denního osvětlení se přitom určuje jako podíl nejmenší 
a největší hodnoty činitele denní osvětlenosti, zjištěné v kontrolních bodech 
sítě na vodorovné srovnávací rovině buď v celém rozsahu vnitřního prostoru, 
nebo v jeho funkčně vymezené části podle toho, jaká část prostoru ovlivňuje 
zrakovou pohodu jeho uživatelů [2]. 
 
Jsou-li zrakové činnosti omezeny jen na část vnitřního prostoru, může se 
odstupňovat denní osvětlení funkčně vymezených částí vnitřního prostoru 
podle příslušných zrakových činností [2]. 
 

 
Obrázek 4.16 Funkční vymezení prostoru [2] 

 
V podmínkách rovnoměrně zatažené oblohy při tmavém terénu a při činitelích 
jasu průběžně stínící překážky i terénu kγ = 0,1 lze stanovit hodnotu činitele 
denní osvětlenosti svislé roviny zasklení okna v závislosti na úhlu stínění ε (°). 
Činitel denní osvětlenosti Dw lze použít k porovnání zastínění různých objektů 
existujících nebo navrhovanou výstavbou jako kritérium stínění vzhledem 
k míře přiměřenosti poměrům. Při navrhování výstavby a úprav stavebních 
objektů se musí v okolní zástavbě dodržet požadované nejnižší hodnoty 
činitele denní osvětlenosti Dw [%] roviny zasklení okna [2]. 
 
Dále je také požadována dostatečná rovnoměrnost denního osvětlení, která se 
stanovuje jako poměr mezi minimální a maximální hodnotou činitele denní 
osvětlenosti na posuzované pracovní rovině. Pro třídu zrakové činnosti IV by 
rovnoměrnost denního osvětlení neměla být menší než 0,2. Pro srovnání lze 
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také uvádět hodnotu rovnoměrnosti určenou jako poměr mezi průměrnou 
a maximální hodnotou činitele denní osvětlenosti v posuzovaném prostoru [2]. 
 
Tabulka 4.2 Úhel stínění [2] 

Kategorie  Typ posuzovaného prostoru, charakter 
lokality 

Nejnižší 
Dw (%) 

 

Odpovídá 
úhlu stínění 

ε (°) 
1 Prostory s vysokými nároky na denní osvětlení 

(denní místnosti zařízení pro předškolní výchovu, 
učebny škol apod.) 

35 24 

2 Běžné prostory s trvalým pobytem lidí 32 30 
3 Prostory s trvalým pobytem lidí v souvislé řadové 

zástavbě v centrech měst 
29 36 

4 Prostory s trvalým pobytem lidí v mimořádně 
stísněných podmínkách historických center měst 

24 46 

 
Tabulka 4.3 Třídy zrakových činností [2] 

Třída 
zrakové 
činnosti 

Charakter 
zrakové 
činnosti 

Poměrná 
pozorovací 
vzdálenost 

Příklady zrakových činností 

Hodnota 
činitele denní 
osvětlenosti 

D [%] 
Dmin Dp 

I. mimořádně 
přesná 3330 a větší 

nejpřesnější zraková činnost s 
omezenou možností použít 
zvětšení, s požadavkem na 
vyloučení chyb v rozlišení, 
nejobtížnější kontrola 

3,5 10 

II. velmi 
přesná 

1670 až  
3330 

velmi přesné činnosti při výrobě a 
kontrole, velmi přesné rýsování, 
ruční rytí s velmi přesnými detaily, 
velmi jemné umělecké práce 

2,5 7 

III. přesná 1000 až  
1670 

přesná výroba a kontrola, 
rýsování, technické kreslení, 
obtížné laboratorní práce, náročné 
vyšetření, jemné šití, vyšívání 

2 6 

IV. středně 
přesná 500 až 1000 

středně přesná výroba a kontrola, 
čtení, psaní, běžné laboratorní 
práce, vyšetření, ošetření, obsluha 
strojů, hrubší šití, pletení, žehlení, 
příprava jídel 

1,5 5 

V. hrubší 100 až 500 

hrubší práce, manipulace s 
předměty a materiálem, 
konzumace jídla, oddechové 
činnosti, tělovýchova, čekání 

1 3 

VI. velmi 
hrubá menší než 100 

udržování čistoty, sprchování a 
mytí, převlékání, chůze po 
komunikacích přístupných 
veřejnosti 

0,5 2 

VII. celková 
orientace - 

chůze, doprava materiálu, 
skladování hrubého materiálu, 
celkový dohled 

0,25 1 
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4.5 Biologické účinky 
 
Zrakový orgán - oko mění světelný podnět na komplex nervových 
podráždění, jejichž subjektivním projevem je zrakový vjem (Obrázek 4.17). 
Obraz a jas viděného předmětu i jeho pozadí v zorném poli se promítá na 
sítnici otvorem v duhovce oka (zornice). Sítnice se skládá z čípků a tyčinek 
citlivých na světlo a z nervových buněk. V čípcích a tyčinkách se optický 
obraz na sítnici mění na nervové podráždění. Čípky zprostředkují vnímání 
světelných a barevných podnětů při denním (fotopické) vidění. Tyčinky 
zprostředkovávají vnímání světelných podnětů při nočním (skotopické) 
vidění. 
 

 
 

Obrázek 4.17 Horizontální řez okem 
 
Oko není citlivé na ultrafialové ani na infračervené záření. Co se týče 
viditelného záření, má rozdílnou citlivost na monochromatické světlo podle 
vlnové délky. Spektrální citlivost lidského oka při denním a nočním vidění 
znázorňuje Obrázek 4.18, kde relativní údaje při denním vidění se vztahují na 
vlnovou délku λ = 555 nm, při níž je světelná účinnost, tj. podíl světelného 
a zářivého toku monochromatického záření největší. 
 
Zrakový orgán slouží i na subjektivní hodnocení prostředí z hlediska vizuální 
pohody. Pohodou přitom rozumíme stav spokojenosti, který člověk prožívá 
tehdy, pokud se ve svém prostředí dobře cítí a pokud mu jakékoli rušivé 



101 
 

světelné podněty ani nevyhovující vizuální podmínky nebrání pohodlně se 
věnovat své zrakové činnosti. Vnímání zrakové pohody je velmi subjektivní. 
 
Biologický účinek slunečního záření se projevuje jako suma společného 
působení ultrafialové, viditelné a infračervené složky. Charakteristické účinky 
ultrafialového záření na člověka a jeho prostředí: 
 

• baktericidní působení (desinfikuje prostředí v budovách a snižuje 
mikrobiologické znečištění vzduchu), 

• pigmentace a erytemické působení (tvorba pigmentů a fotochemické 
reakce kůže), 

• antirachitické působení (tvorba vitamínu D3) 
• imunologické působení (zvýšení imunity organizmu). 

 

 
 

Obrázek 4.18 Graf spektrální citlivosti všech tří typů světlocitlivých buněk lidského oka 
[6] 

  
Všechny tyto vlivy ultrafialového záření se podporují i spolupůsobením 
viditelného záření. Za nejdůležitější účinky viditelného záření z hlediska 
fyziologie člověka pokládáme vidění, fotoperiodicizmus a světelnou 
synchronizaci denních rytmů. Pro vidění, jehož podkladem je fotochemická 
reakce na sítnici oka, je rozhodující osvětlení prostředí, a to z hlediska 
dostatečné osvětlenosti pro zrakovou činnost a optimálního spektrálního 
složení světla a jasových poměrů v zorném poli. Fotoperiodicizmus se 
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projevuje stimulačním vlivem denního světla na některé části vegetativního 
nervového systému. 
 
Světelná synchronizace denních rytmů se projeví ve vytvoření rytmu 
rozličných fyziologických funkcí organismu vlivem 24-hodinové periodicity 
střídání světla a tmy. Je prokázáno, že narušení fotoperiodicizmu a světelné 
synchronizace denních rytmů (dlouhodobý pobyt v bezokenních prostorách) 
narušuje průběh biologických rytmů člověka. 
 
Biologický význam infračerveného záření se projeví svým tepelným účinkem 
v působení na termoregulační procesy organismu. Kromě toho infračervené 
záření napomáhá dezinfekčním účinkem ultrafialového záření svým tepelným 
a vysoušecím vlivem na mikroorganizmy. Má příznivý vliv i na nervový systém. 
 
Z hlediska přímého oslnění a oslnění odrazem se rozlišuje fyziologické oslnění 
(způsobuje snížení schopnosti vidění, poměrné citlivosti oka a rozpoznatelnosti 
tvarů) a psychologické oslnění (způsobuje rušivé pocity). 
 
Fyziologické oslnění způsobuje při dlouhém pobytu v místnosti předčasnou 
únavu, čímž se snižuje schopnost koncentrace a pohotovosti. Rušivé světelné 
odrazy se označují jako oslnění odrazem a způsobují zhoršení podmínek na 
vidění a redukci kontrastu. 
 
4.6 Optimalizace světelné složky prostředí 
 
Vzniku oslnění odrazem lze zabránit vhodným uspořádáním svítidel a použitím 
matných, nezrcadlících povrchů. Na omezení oslnění slouží především stínění 
světelných zdrojů a kombinování složek s přímým a nepřímým osvětlením. 
 
Pokud obytné budovy nemají vhodnou orientaci vzhledem ke světovým 
stranám, některé fasády se nadměrně přehřívají a prosluní. Při nadměrném 
osvětlení, při proslunění je vhodné použít stínicí předměty. Patří mezi ně např. 
záclony a závěsy, které se používají na vnitřní straně oken, často spolu 
s vnitřními žaluziemi nebo neprůhlednými roletami, které se stahují i po západu 
slunce a tak zajišťují soukromí. Dále to jsou tzv. meziokenní nebo meziskelní 
žaluzie, které plní podobné funkce, jako vnitřní. 
 
Samostatní kategorií jsou venkovní, neboli předokenní clony. Ze starších dob 
známe okenice, které nyní zažívají znovuzrození. Okenice, v plném provedení 
umožňují úplné zatemnění prostoru. Pokud jsou plné, mají i akustickou 
a tepelněizolační ochrannou funkci. Velmi známé jsou venkovní rolety, žaluzie 
a v poslední době tzv. screeny. Venkovní rolety bývají zhotoveny z různého 
materiálu, zejména z plastu, hliníku nebo oceli. Nejčastěji se setkáváme 
s lamelovým provedením. Ilustrační příklad je na Obrázku 4.19. 
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Obrázek 4.19 Ilustrační obrázek venkovní rolety 

Screeny jsou většinou tkaniny s malou otvorovitostí, které zajistí slušnou míru 
vnitřní osvětlenosti, kterou lze navíc volit výběrem vhodného screenu. Ve dne 
navíc umožňují výhled ven, ale nikoliv dovnitř. Screenové rolety dodávají 
budovám nadčasový moderní vzhled. Technické tkaniny určené pro tyto 
systémy zajišťují maximální ochranu proti slunečnímu záření, průniku tepla, 
a zároveň zabezpečují optimální úroveň přirozeného světla v interiéru. Díky 
svému materiálovému složení – skelné vlákno, PVC, polyester – jsou odolné 
vůči povětrnostním vlivům a proto jsou vhodné jak pro interiérové použití, tak 
zejména pro exteriérové použití. Ilustrační příklad je na Obrázku 4.20. 
 
Výhodou předokenních clon je, že nevpustí sluneční energii, která by se 
v místnosti proměnila v teplo, nejen dovnitř, ale ani na zasklení. To pak i v létě 
zůstává chladné a neohřívá interiér. 
 
V poslední době se venkovní clony, to znamená rolety, žaluzie, screeny apod., 
opatřují reflexní úpravou. Ta zajišťuje, že se od clony odrážejí nejen přímé 
sluneční paprsky, ale i rozptýlené sluneční světlo a zemské záření. Tím se 
clona neohřívá, což je velmi důležité. Kdyby clona veškeré dopadající záření 
pohlcovala, ohřála by se – v létě nejsou výjimkou teploty 70 °C – a sálala teplo 
do okna nebo do místnosti. Kovově lesklá clona se i na přímém slunci ohřeje 
jen mírně nad teplotu vzduchu. Tím chrání i okenní zasklení, které se neohřívá 
nebo jen velmi málo. 
 
Na jiném principu pracují vnitřní reflexní clony. Svítí-li přímé slunce do okna, 
proniká jeho viditelná část záření (a cca polovina energie slunečního záření) 
zasklením přímo na tuto clonu; zbylou, infračervenou a dlouhovlnnou polovinu 
slunečního záření zasklení pohltí. Prošlé záření clona odrazí nazpět k zasklení, 
a protože jde o krátkovlnnou viditelnou složku, většina jím projde ven. 
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Obrázek 4.20 Ilustrační obrázek screenů 

 
Tím funkce vnitřní reflexní clony nekončí. Clona, která odráží teplo sálající od 
zasklení, se málo ohřívá. Tím, že je vysoce reflexní i z interiérové strany, 
zároveň sálá do pobytového prostoru jen cca desetinu toho, než běžný povrch. 
I kdyby měla vyšší teplotu, než vnitřní povrchy, bude se chovat jako nesálavá, 
tedy chladná. A nebude ohřívat prostorové záření, jehož teplotu budou určovat 
především teploty vnitřních stěn. Toto řešení se hodí všude, kde jsou velké 
okenní plochy. To je třeba příklad výškových administrativních budov, kde je 
zároveň obtížné provádět dodatečnou montáž a údržbu venkovních žaluzií či 
rolet. Další výhodou je, že si vnitřní clony dlouhodobě udržují vysokou 
odrazivost. 
 
Markýza je lehká konstrukce, nejčastěji umisťovaná nad vchodem domu, 
oknem či balkonem. Často se také používá k zastínění teras nebo zastřešení 
pergol. Primárním účelem markýzy je protisluneční ochrana. Markýzy vytvářejí 
stín na balkonech, lodžiích, terasách, ale i nad okny a v zimních zahradách. 
Jejich konstrukce je nejčastěji vytvořena z hliníkových slitin a jejich odlitků. 
Mají různé tvary. Jejich povrchová úprava dlouhodobě odolává nepříznivým 
povětrnostním vlivům. Mohou být pevné nebo výsuvné. Oba druhy jsou 
praktickým a estetickým zastíněním, chránícím před povětrnostními vlivy. 
Nejvýhodnější je, pokud výsuvné markýzy mají sluneční a větrnou automatiku, 
která zajistí automatické vysouvání nebo zasouvání v závislosti na intenzitě 
slunečních paprsků a síly větru. Pevné markýzy se vyznačují různorodostí 
tvarů. Materiál látek markýz je z umělých vláken, a různých PVC fólií apod. 
Jsou antistaticky upravené a impregnované proti plísním. 
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Obrázek 4.21Ilustrační obrázek markýzy 
 

 
Literatura 
 
[1] ČSN 73 0580-1. Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky. 

Český normalizační institut, Praha, 2007, s. 1-24 
[2] ČSN 73 0580-2. Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení 

obytných budov. Český normalizační institut, Praha, 2007, s. 1-4 
[3] Osvětlování obytných prostor. Informační materiál, vyd. Pražská 

energetika, a.s., 2001. 
[4] PLCH, J. Osvětlování obytných prostor. 1. vyd. Jihomoravská energetika, 

2001 
[5] DRAHOŇOVSKÁ, H., PŘIBÁŇOVÁ, H. Světlo a osvětlování. In: Manuál 

prevence v lékařské praxi, díl III. 1.vyd. SZÚ Praha, 1996 
[6] HOLLAN, J. Ve zdravém domě zdravou noc!. Svetlo a osvetleni. 2007. 

Dostupné z: 
http://amper.ped.muni.cz/jenik/domy/svetlo.htm#sdfootnote1sym 
  



106 
 

5 STATICKÁ ELEKTŘINA 
 
Statická elektřina je jev známý z přírody již tisíce let. První pozorované 
elektrické jevy byly přírodní povahy – hrotový výboj zvaný taktéž Eliášův oheň. 
První pokusy s elektrostatikou popsal řecký filozof Thalés z Milétu. V průmyslu 
nebo v domácnostech se statická elektřina začala projevovat převážně 
v souvislosti s rychlým rozvojem výroby plastů a elektroniky. Zřídkakdy a za 
určitých atmosférických podmínek je možné pozorovat tichý elektrický výboj na 
moři nebo vysoko v horách před bouří. Se statickou elektřinou se můžeme ve 
vnitřním prostředí budov setkat během rutinních činností. Například během 
svlékání svetru můžeme zaznamenat praskot doprovázející světelnými 
záblesky. Nebo během chůze po syntetickém koberci a následném dotyku 
s kovovým předmětem (například s kovovou klikou) můžeme pocítit slabý 
nepříjemný úder do prstů, který je opět spojen se světelným zábleskem, 
jiskrou. 
   
5.1 Základní pojmy 
 
Statická elektřina je jev způsobený kumulací elektrického náboje (kladného 
nebo záporného) na povrchu různých předmětů (izolantů nebo izolovaných 
vodičů). Povrch izolantu může mít různý náboj v různých místech, povrch 
izolovaného vodiče má stejný náboj v celé ploše. Materiály se nabíjejí 
vzájemným kontaktem a oddělením nebo třením (triboelektricky). Záporně 
nabité elektrony přecházejí z jednoho materiálu na druhý, a tím se mění 
polarita a velikost náboje. Na základě experimentů byly materiály seřazeny 
podle toho, jak se nabíjejí statickou elektřinou, do tzv. triboelektrické řady. 
Například lidské vlasy a sklo se nabíjejí kladně, polyetylen nebo PVC záporně. 
Další způsob nabití (zelektrování) je založen na jevu elektrostatické indukce, 
při kterém se na povrchu tělesa indukuje elektrický náboj přiblížením jiného 
elektricky nabitého tělesa. Indukovaný náboj má opačnou polaritu než náboj, 
který tuto indukci vyvolal. U vodičů lze indukovaný náboj odvést uzemněním, 
u izolantů zůstává indukovaný náboj na tělese. Schopnost nabíjení je určena 
několika parametry, mezi které patří: typ materiálu, charakter povrchu 
materiálu, velikost kontaktní plochy, povrchový odpor materiálu, velikost 
stlačení materiálů, rychlost pohybu, charakter a vlivy prostředí, a relativní 
vlhkost vzduchu. 
 
Statická elektřina je označení pro jevy způsobené nashromážděním 
elektrického náboje na povrchu různých těles a předmětů a jejich výměnou při 
vzájemném kontaktu. 
 
Elektrický náboj je dán počtem nabitých částic. Náboje e- (elektron) 
a p+ (proton) jsou nejmenší elektrické náboje, které jsou pevně vázané a nelze 
je odstranit. Jsou stejně velké a mají opačné vlastnosti. Proto se označují 
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opačným znaménkem. Nejmenší množství náboje, které bylo změřeno má 
hodnotu: e = −1,602·10-19 C. Celkový náboj tělesa je: 
 

Q = n . e-      [C]      (5.1)  
 
n - počet elektronů 
e- - elektron 
 
Intenzita elektrostatického pole (E) je síla působící na jednotkový kladný 
náboj. Je to vektorová veličina, která má v každém bodě elektrostatického pole 
velikost a orientaci totožnou se směrem síly, která na kladný jednotkový náboj 
působí. 
 
       [N/C, V/m]   (5.2) 

 
F - elektrostatická síla     [N] 
Q - jednotkový kladný náboj    [C] 
 
Potenciál elektrostatického pole (V) je práce (potenciální energie), kterou 
vykonají síly pole při přenosu jednotkového kladného náboje z daného bodu do 
místa s nulovým potenciálem. Je to skalární veličina. 
 

     [J/C=V]   (5.3) 

 
W - potenciální energie     [J] 
Q - jednotkový kladný náboj    [C] 
 
Izolant neboli dielektrikum je elektricky nevodivá látka. Izolanty z hlediska 
statické elektřiny jsou látky, jejichž měrný vnitřní i povrchový izolační odpor je 
za všech podmínek větší než 104 Ω.m. 
 
5.2 Charakteristika elektrostatického mikroklimatu 
 
Elektrostatická složka prostředí je vytvářena elektrostatickým polem 
v prostorách budov a ovlivňuje celkový stav jejich uživatelů. Statická elektřina 
se využívá v technické praxi, například na rozstřikování kapalin v elektrickém 
poli vysokého napětí a na jejich nanášení na různé výrobky (tzv. elektrostatické 
lakování), na nanášení práškových plastů, granulí a vláken v poli vysokého 
napětí, na elektrostatické odlučování, na elektrostatickou separaci apod. [1-3]. 
 

Q
FE =

Q
W

V =
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Nedostatečné poznání účinků statické elektřiny, případně její výskyt na 
místech, kde její vznik nepředpokládáme, způsobuje zdravotní poruchy u lidí, 
je příčinou úrazů a v krajním případě může způsobit smrt.  
 
Elektrostatický náboj se vytváří při dynamickém styku a oddělování částic 
s různou i stejnou dielektrickou konstantou. Elektrický náboj se kumuluje 
ztrátou elektronů z jedné částice ve prospěch druhé částice., 
tzv. Triboelektrický efekt (Obrázek 5.1). Elektrostatický náboj vzniká: 
 

• vzájemným pohybem tuhých látek, 
• vzájemným pohybem tekutin (kapalin a plynů), 
• vzájemným pohybem tekutin a tuhých látek. 

 

 
 

Obrázek 5.1 Schéma vzniku elektrického náboje 
 
Méně častým případem je indukce, kdy materiály získávají náboj vlivem silných 
elektrostatických polí, které je obklopují. Působením elektrostatického pole 
dochází k vytrhávání elektronů z povrchu materiálu, který tak získává pozitivní 
náboj. Jde o nežádoucí vliv elektrostatického náboje, který vzniká při různých 
jevech.  
 
5.3 Zdroje statické elektřiny 
 
Zdrojem statické elektřiny jsou nejen přístroje a procesy, ale i samotný člověk, 
který je současně i exponovaným subjektem. Jedním z nejčastějších případů 
vzájemného pohybu tuhých látek je chůze v obuvi z gumy nebo v obuvi 
s gumovou podrážkou (nebo podešví z plastických hmot) po podlaze 
z izolačního materiálu (asfalt, linoleum, plastické hmoty). Při šouravé chůzi 
v obuvi s gumovou podrážkou po linoleu vzniká náboj až 1 500 V (Tabulka 5.1) 
[1,2]. 
 
Zdrojem statické elektřiny může být pohyb člověka ve vlněném nebo 
hedvábném oděvu nebo oděvu ze syntetických materiálů. Například osoba ve 
vlněném nebo bavlněném oděvu v obuvi s gumovou podrážkou při vstávání 
z kovové židle stojící na podlaze s dlaždicemi vyrobí až 3 700 V, osoba 
s gumovými podrážkami při chůzi v nylonovém plášti až 8 000 V. Velikost 
elektrostatického náboje ovlivňuje relativní vlhkost prostředí. Z textilií se za 
určitých podmínek nejméně nabíjí bavlna a len, ale při relativní vlhkosti 
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vzduchu 25 % až 35 % se nabíjí více než plastické hmoty. Nylon si udržuje 
náboj i při 60% relativní vlhkosti, přičemž při této vlhkosti se bavlna vůbec 
nenabíjí. Elektrostatický potenciál chodících osob ve vazbě na druh podlahy, 
obuvi a oblečení při relativní vlhkosti 40 – 50 % je uveden v Tabulce 5.1 [1,2]. 
 
Tabulka 5.1 Elektrostatický potenciál osob při relativní vlhkosti 45 – 50 % [1,2] 

Druh podlahy Podrážka Oblečení Chůze 
Linoleum gumová vlněný nebo 

bavlněný 
1 500 

kožená 0 
PVC gumová vlněný nebo 

bavlněný 
1 000 

kožená 0 
Kamenná gumová vlněný nebo 

bavlněný 
500 

kožená 0 
Dlažba gumová vlněný nebo 

bavlněný 
600 

kožená 0 
 
Je zřejmé, že v zimním období a při relativně nízké vlhkosti vzduchu vnitřního 
prostředí jsou bavlněné a hedvábné části oblečení největším problémem. 
Zatímco v létě, které je typické relativně vysokou vlhkostí vzduchu vnitřního 
prostředí, jsou problematické oděvy vyrobené ze syntetických vláken. Samotný 
pobyt uživatelů budov v pobytových prostorách s nízkou relativní vlhkostí 
vzduchu (pod 30 %) má za následek vývoj elektrostatického potenciálu až 
5 000 V, který se může prostřednictvím pohybu a běžných uživatelských úkonů 
zvýšit až na 25 000 V. Statická elektřina může vznikat také při navíjení 
a odvíjení různých typů fólií, tření součástek v přístrojích, sypání sypkých látek, 
drcení materiálu, pohybu jemného aerosolu. V Tabulce 5.2 jsou uvedeny 
ilustrativní příklady předpokládaných hodnot elektrostatického potenciálu při 
různých činnostech člověka [4]. 
 
Tabulka 5.2 Elektrostatický potenciál při různých úkonech člověka [4] 

 Elektrostatický potenciál [V] 
Stažení ubrusu ze stolu 12 000 
Vstávání z dřevěné stoličky                                      9 000 
Vstávání z kovové stoličky na podlaze 
- linoleum 
- kámen 
- dlažba  

 
1 000 
100 

3 000 
Vstávání ze stoličky s gumovými návleky na 
nohách 

18 000 

Česání vlasů 6 000 
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Obrázek 5.2 Schéma vzniku elektrického náboje [5] 

 
V Tabulce 5.3 jsou uvedeny intenzity elektrostatického pole, které byly zjištěny 
na površích stavebních konstrukcí a na upravených površích interiérového 
zařízení. Výrazný vliv na zvýšení tvorby statické elektřiny má finální úprava 
interiérových povrchů syntetickými látkami [1, 2]. 
 
Tabulka 5.3 Intenzity elektrického pole na interiérových površích [1,2] 

Interiérové povrchy Intenzita elektrostatického pole 
[V/m] 

Dubové parkety surové 
- voskované včelím voskem 
- vytvrzené polyuretanovým lakem                       
- vytvrzené polyuretanovým voskem                                             

- 200 
- 200 

- 1 500 
- 20 000 

PVC bez antistatické úpravy 
- s antistatickou úpravou 

- 34 000 
- 1 400 

Polystyren - 660 
Kobercoviny a čalounění - 20 000 
Stínící prvky + 20 000 

 
Vzájemný pohyb tekutin je charakteristický třením částic kapalin, par nebo 
plynů. Častým případem je expanze stlačených nebo zkapalněných plynů. 
Například při prudkém úniku zbytků kyslíku úzkým kanálem redukčního ventilu 
dochází kromě vzrůstu teploty na 800 až 2 000 °C také k intenzivní tvorbě 
elektrostatického náboje. U čistých plynů by ke vzniku elektrostatické elektřiny 
nemělo docházet, avšak v tlakových nádobách se prakticky nedá zabránit 
znečištění pevnou příměsí usazenin a tvorbou kapiček kondenzující vodní páry 
nebo tvorbou krystalků oxidu uhličitého. Elektrostatický náboj vzniká také při 
rozstřikování tekutiny (Lenardův jev), kde jde zejména o tvorbu aeroiontů, 
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zvláště negativních. Vznik elektrostatického náboje provází také zamrzání 
tekutin, což bylo pozorováno např. při zamrzání kyseliny uhličité [6]. 
 
Dalším případem je proudění plynů nad kapalinou, která se na povrchu 
odpařuje, čímž dochází k nabíjení plynu a nevodivých částí přístroje 
a v některých případech (narkotizační a inhalační přístroje) k nabíjení 
dýchacích cest a plic nemocného. Například, v případě dotknutí se plic 
studeným chirurgickým nástrojem může přeskočit jiskra a způsobit výboj [7]. 
 
Typickým příkladem vzájemného pohybu tekutin a tuhých látek je průtok, 
případně jen pohyb dielektrických látek v potrubí (přístrojích nebo nádobách) 
z dielektrických materiálů (guma, plastické hmoty, lamináty, email). A to za 
předpokladu nabíjení obou látek. Tato skutečnost byla také příčinou některých 
katastrof tankových lodí, kdy k vytvoření elektrostatického náboje stačilo 
kolísání plavidla na mořské hladině. 
 
5.4 Metodologie hodnocení výskytu statické elektřiny 
 
K měření statické elektřiny se využívají měřicí přístroje, které jsou užitečné při 
analyzování problémů se statickou elektřinou a pomáhají určit správné 
umístění zařízení pro její neutralizaci. Také lze sledovat účinnost těchto 
zařízení nebo určovat schopnost materiálů nabíjet se statickou elektřinou 
i stupeň vybíjení. Přístroje jsou vyráběny v různých verzích, jednoduché, 
kapesní v nižších cenových relacích nebo složitější pro laboratorní účely. Tyto 
přístroje jsou rovněž nezbytné tam, kde je výskyt statické elektřiny nebezpečný 
[8]. 
 
Elektrický náboj můžeme změřit buď elektroskopem, nebo elektroměrem. 
V případě elektroskopu je výsledek pouze kvalitativní, neboť nelze měřit typ 
náboje a jeho přesná velikost. Naopak pomocí elektroměru, který může být se 
stupnicí nebo digitální lze určit velikost i typ náboje. 
 
K indikaci náboje se často používá elektroskop na vzájemném odpuzování 
souhlasně nabitých částí. Jeho výhodou je, že je elektricky nezničitelný. Jeho 
nevýhodou je poměrně jemná mechanická konstrukce, malá citlivost a to, že 
neposkytuje informaci o polaritě náboje. Výchylka ručičky je úměrná potenciálu 
elektrody elektrometru. Přístroj neměří velikost náboje, který nese zkoumané 
těleso. Uvedené nedostatky je možné eliminovat náhradou elektroskopu za 
elektronický indikátor a měřič elektrického náboje [9]. 
 
Princip běžného statického elektroskopu spočívá v tom, že na kovovou 
destičku, která je spojena s plátky kovů, přivedeme elektrický náboj. Podle jeho 
velikosti jsou plátky kovu od sebe odtlačovány odpudivou silou stejných 
elektrických nábojů. Z velikosti výchylky od svislé roviny lze určit velikost 
náboje.  
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Obrázek 5.3 Ilustrační obrázek elektroskopu 

 
Elektronický elektroskop užívá polovodičových součástek reagujících na 
elektrické pole. Jednou z takových je tranzistor, který je nejčastěji  
v elektrických elektroskopech používán. Celé zařízení pak funguje spíše jako 
zesilovač, kde výsledná hodnota je zobrazována na voltmetr g. 
 
Prvotní elektrometry využívaly sil v elektrostatickém poli. Na tomto principu 
byly sestrojeny i další konstrukce mechanických elektrometrů. Příkladem 
mohou být Kelvinovy vážky, Thomsonův kvadrantový elektrometr, Hoffmannův 
duantový elektrometr a další. U nejpřesnějších mechanických přístrojů byly 
výchylky jemných elektrod pozorovány mikroskopem a jejich citlivost se blížila 
k elementárnímu náboji. Naopak existovaly elektrometry s rozsahem stovek 
kilovolt. Moderní elektrometry mají elektrostatický mechanický systém ve 
vakuu. Existují i elektrometry v tuhé fázi využívající tranzistor řízený polem 
(FET). 
 
Pokud se měřený rozdíl elektrostatických nábojů nemění, pak v ustáleném 
stavu je vlastní odběr elektrometru pro většinu praktických případů nulový a je 
dán jen svodem izolantů (včetně vzduchu mezi elektrodami elektrometru). 
Vstupní odpor elektrometru je pak nekonečně velký. 
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Obrázek 5.4 Ilustrační obrázek elektrometru 
 
Mezi základní typy měřících přístrojů patří elektrostatický měřič pole, přístroje 
měřící intenzitu elektrostatického pole (rozsah měření napětí až do 
±20 kV·cm–1 (±2 MV·m–1), Obrázek 5.5), přístroje měřící a kontrolující 
povrchový odpor (např. při kontrole antistatických podlah, pracovních stolů 
nebo materiálů; rozsah měření bývá 103 až 1013 Ω), přístroje pro kontrolu 
ionizátorů charge plate monitor, které měří rychlost vybíjení náboje a vyvážení 
ionizátoru. V elektronickém průmyslu se ionizátory standardně testují vybíjením 
náboje z 1 000 na 100 V. Taktéž se používají přístroje pro kontrolu uzemnění 
pracovníků. Kontrolují se antistatické náramky a antistatická obuv před 
vstupem na pracoviště [8]. 
 

 
 

Obrázek 5.5 Přístroj k měření intenzity elektrostatického pole [8] 
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5.5 Biologické účinky a účinky na neživé subjekty  
 
Elektrický proud a doba expozice jsou ve vnitřním prostředí budov prakticky 
zanedbatelné z hlediska jejich negativního působení. Zanedbatelné však není 
vysoké napětí, které je doprovází. Dochází k výrazné degradaci nervové 
soustavy, což vytváří negativní biologický efekt u citlivých jedinců, například 
formou specifických alergických reakcí. Statická elektřina působí nejen na 
lidský organismus přímou a nepřímou formou, nicméně je důležité uvažovat 
také o působení na neživé subjekty. 
 
Přímý účinek na lidský organismus závisí na délce expozice a intenzitě pole, 
jakož i na individuální schopnosti jedince vyrovnat se s touto zátěží. Byly 
pozorovány změny ve výkonu srdečního svalu, nevolnost, deprese, nespavost 
včetně jistých projevů anémie. Po přerušení pobytu v elektrostatickém poli 
dochází po několika týdnech, respektive měsících, k postupnému návratu 
k postupnému návratu organismu do normálního stavu. Nepřímý účinek vzniká 
v důsledku účinku statické elektřiny na neživé subjekty.  
 
Už rozdíl napětí 300 až 400 V může vyvolat výboj, jehož energie stačí 
k zapálení hořlavé anestetické směsi. Při přeskoku jiskry se však uvolňuje 
energie mnohonásobně větší, než je nutná k zapálení výbušných látek. 
Velikost nebezpečí účinku na neživý subjekt závisí na velikosti energie 
potřebné k zapálení výbušné směsi a na celkové energii obsažené 
v elektrostatickém výboji [7]. 
 
Nebezpečí vzplanutí nebo výbuchu nastane v případě, kdy elektrostatický 
náboj překročí minimální zápalnou koncentraci, při které je směs nejvíce 
výbušná. Tato minimální energie je úměrná určité koncentraci výbušné směsi. 
Požadavek na zápalnou koncentraci se snižuje s rostoucí intenzitou energie 
jiskry a také s obsahem kyslíku ve vzduchu. Ve směsi s kyslíkem postačuje 
k zapálení energie až 100krát nižší.  
 
K výboji statické elektřiny, který způsobí požár nebo výbuch, může dojít nejen 
na nejrůznějších pracovištích v průmyslových závodech, ale také 
v nemocnicích na operačních sálech, v laboratořích a odděleních intenzivní 
péče, kde se používají kyslíkové stany a zařízení centrálního rozvodu plynů. 
Elektrická jiskra může přeskočit při sebemenším pohybu. 
 
Nejčastějším negativním účinkem je zvýšené usazování prachových částic na 
plochách ve vnitřním prostředí s opačnou polaritou, např. na tapetách. Takto 
deponovaný prach se vyznačuje zvýšenou přilnavostí k povrchu.  
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5.6 Úprava elektrostatické složky prostředí 
 
Důležité je, aby ve vnitřním prostředí budov došlo k minimalizaci výskytu 
statické elektřiny.  Účelné je zabránění její tvorby. Vzniklou statickou elektřinu 
u zdroje, např. vhodným uzemněním, a také úpravou pole přenosu, např. vyšší 
vlhkostí vzduchu. Pokud má být způsob odvodu statické elektřiny účinný, musí 
docházet k vybíjení v co nejkratší době, aby nedocházelo k tvorbě 
elektrostatických potenciálů vyšších hodnot. Například v operačních sálech je 
dostatečná doba vybití 0,2 s.  
 
Zdrojem statické elektřiny jsou nejen přístroje a procesy, ale i samotný člověk, 
který je současně i exponovaným subjektem. Zásah do zdroje statické 
elektřiny lze provést použitím antistatických látek, uzemněním nebo použitím 
vhodného oděvu a obuvi. 
 
Rozdělení antistatických látek (materiálů) z hlediska normy ČSN EN 61340: 
 

• elektrostaticky vodivý: materiál, jehož povrchový odpor je ≥ 102 a < 105 

Ω, 
• elektrostaticky disipativní: materiál, jehož povrchový odpor je ≥ 105 a < 

1011 Ω, 
• izolant: materiál, jehož povrchový odpor je ≥ 1011 Ω. 

 
Tvorbě statické elektřiny lze účinně zabránit tzv. antistatickými látkami, 
tj. jednak volbou konstrukčních materiálů s dostatečnou elektrickou vodivostí, 
ale také nanášením vodivých filmů na povrch přístrojů, respektive předmětů. 
Například u některých přístrojů je postačujícím opatřením náhrada koleček z 
obyčejné gumy za kolečka z vodivé gumy. Za vodivé filmy se používají 
nejrůznější látky, od vody (zvlhčené povrchy) po vysokomolekulární halogeny 
čpavku. 
 
Vodivý povrch může být tedy neutralizován uzemněním. Dokud vodič zůstává 
uzemněn, elektrostatický náboj nemůže vzniknout. Antistatické uzemnění se 
uskutečňuje elektrostatickými svody, které jsou definovány jako odpor mezi 
elektrodami na předmětu a zemí. Styčná plocha elektrody má být maximálně 
20 cm2, má měřit napětí v rozmezí 100 až 1 000 V. Elektrostatický svod se 
vyjadřuje v ohmech [Ω] při určité relativní vlhkosti a teplotě okolí, při kterých 
bylo měření provedeno [1-3]. 
 
Elektrostatické uzemnění vyhovuje, pokud nepřekročí elektrostatický svod na 
všech místech celkově 106 Ω. U menších předmětů, jejichž kapacita proti zemi 
není větší než 100 pF, stačí svodový odpor 107 Ω. Úbytek napětí na 
elektrostatickém svodu nesmí přesáhnout 10 V. V praxi se však používají 
hodnoty svodového odporu menší (např. řády 103 až 105 Ω) tam, kde není 
vhodné nebo možné instalovat kovový uzemňující vodič, např. uzemnění osob 
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a přístrojů v operačním sále pomocí podlahy z vodivé gumy, uzemnění 
pneumatického spotřebiče pomocí vodivé hadice, vodivých pneumatik vozidel, 
letadel atd. Kovové části stacionárních strojů a zařízení se uzemňují pomocí 
kovového zemniče, stejně jako elektrické silové zařízení. U strojů se 
doporučuje volit přímý pohon bez použití řemenic a řemenů [1-3]. 
 
Vhodnou antistatickou obuví k zabránění tvorby statické elektřiny je obuv 
s podrážkami s elektricky vodivou gumou, galoše z vodivého materiálu, 
v některých případech i obuv s obnošenou koženou podrážkou. Odpor obuvi 
má být řádově stejný jako odpor podlahy. Obuv s gumovou podrážkou má 
odpor (mezi elektrodou uvnitř obuvi a vnější elektrodou) řady 10 000 MΩ, 
s vodivou pryží jen 0,01 - 0,6 MΩ na suché podlaze. Obecně má být menší než 
107 Ω, nemá však klesnout pod 104 Ω [1-3]. 
 
V zájmu minimální tvorby statické elektřiny by antistatický oděv neměl být 
vyroben z hedvábných nebo syntetických vláken. Upřednostňuje se oděv ze 
lnu nebo bavlny s antistatickou úpravou, respektive doplněním zástěrami 
z vodivé gumy. Během operačních zákroků se doporučuje pacienty přikrýt 
vlhkou tkaninou. Je však třeba brát v úvahu, že se bavlna při relativní vlhkosti 
vzduchu 25 až 30 % nabíjí více než plastické hmoty. Její elektrostatický náboj 
dosahuje maxima při 35 % a snižuje se poklesem pod tuto hodnotu. Naproti 
tomu si nylon udržuje náboj i při relativní vlhkosti 60 %, při níž se bavlna vůbec 
nenabíjí [1-3]. 
 
Úprava pole přenosu z hlediska snížení tvorby statické elektřiny na minimum 
spočívá jednak v úpravě vnitřního vzduchu, ale také v úpravě podlahy a stěn 
uvažovaného prostoru. Úpravu vzduchu lze provést zvýšením relativní vlhkosti 
vzduchu, nebo reverzní ionizací vzduchu. 
 
Kdyby mohl být izolant vyroben vodivý, mohl by být také neutralizován 
uzemněním. Izolant se může stát vodivým navlhčením, antistatickými 
chemickými povlaky, použitím antistatik do polymerních materiálů nebo 
použitím uhlíku jako plnidla [8]. 
 
Některé materiály, které jsou hygroskopické, mají schopnost absorbovat 
vlhkost. V tomto případě se materiál stává dostatečně vodivým pro odstranění 
elektrostatických nábojů. Záleží ovšem také na rychlosti, s jakou bude materiál 
vlhkost absorbovat: role papíru, navíc zabalená v ochranné plastové fólii, bude 
mít vlhkost stejnou jako při výrobě a při odvíjení rychlostí desítek až stovek 
metrů za minutu se vliv vlhkého vzduchu vůbec nemusí projevit [8]. 
  
U nehygroskopických materiálů by množství vlhkosti potřebné pro účinné 
rozptýlení elektrostatického náboje nebylo v podstatě použitelné pro většinu 
průmyslových účelů. V některých případech může velká relativní vlhkost 
vzduchu vyvolat jiné výrobní problémy (vznik koroze, problémy při pájení atd.). 
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Antistatické chemické povlaky jsou nanášeny na nevodivé předměty sprejem, 
natíráním nebo namáčením. Vytvořená vodivá plocha je schopna rozptýlit 
elektrostatické náboje. Chemikálie nevytvářejí vodivou plochu, ale absorbují 
vlhkost ze vzduchu, která vytvoří vodivou vrstvu. Antistatika jsou látky buď 
silně hydrofilní, nebo s elektricky vodivou strukturou. Přidávají se do 
polymerních materiálů při vstřikování, vyfukování nebo extruzi.  
 
Uhlík může být přidán pro vytvoření vodivého plastu. Tento postup a také 
použití antistatik se používají spíše při výrobě produktů, u kterých nesmí 
vzniknout statická elektřina (antistatické výrobky např. při výrobě elektroniky), 
než jako pomoc s problémy se statickou elektřinou během výrobních procesů. 
 
Relativní vlhkost vzduchu 60 až 70 % snižuje tvorbu statické elektřiny na 
minimum. Při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 70 % se statická elektřina 
téměř nevyskytuje. 
 
Přebytek nebo nedostatek elektronů, a tím kladný nebo záporný náboj na 
povrchu materiálu, lze snadno odstranit doplněním opačného náboje. Tento 
proces je umožněn ionizací, což je štěpení atomů nebo molekul vzduchu na 
kladné a záporné ionty. Ionizační zařízení emituje množství kladných 
a záporných iontů v okolí elektrostaticky nabitého předmětu. Protože se 
opačné náboje přitahují, nabitý předmět přijímá dostatečný počet kladných 
nebo záporných iontů, až nastane jeho neutralizace. 
 
Antistatické (ionizační) tyče jsou tvořeny řadou emitačních hrotů a jsou 
určeny k neutralizaci náboje na plochých materiálech, jako jsou fólie, papír, 
textilie atd. Pracovní dosah tyčí je až 1 000 mm v závislosti na rychlosti pohybu 
materiálu. Pro zvětšení pracovního dosahu, popř. pro zvýšení rychlosti 
vybíjení, se používají ionizační tyče s podporou stlačeným vzduchem nebo 
mohou ionizační tyče využívat laminární proudění vzduchu např. v čistých 
prostorech při výrobě elektroniky. Některé antistatické tyče také používají 
podporu proudu stlačeného vzduchu k odstraňování nečistot z materiálu; toto 
provedení se nazývá vzduchový nůž s ionizační tyčí (proud vzduchu vystupuje 
z úzké štěrbiny po celé délce tyče). Antistatické tyče jsou rovněž k dispozici 
v kruhovém provedení pro plnicí a balicí stroje, extruzi plastů atd. Zařízení 
k neutralizaci náboje na materiálech pohybujících se v pneumatické dopravě 
také obsahuje antistatické tyče, aktivní ionizační hroty jsou nasměrovány 
dovnitř na materiál [8]. 
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Obrázek 5.6 Vzduchový nůž s antistatickou tyčí napájený z vysokotlakého ventilátoru 
[8] 
 

Ionizační vzduchové ventilátory opět obsahují emitační hroty, přes které 
ventilátor fouká vzduch na požadované místo. Jsou k dispozici přenosné 
modely pro umístění na pracovních stolech nebo modely určené pro stabilní 
umístění. Tyto jednotky jsou schopny neutralizovat materiály až do vzdálenosti 
1,5 m a jsou zvláště vhodné pro součásti a materiály s nerovným povrchem 
(3D rozměrem), ale také pro pásy a fólie při navíjení [8].  
 

  
Obrázek 5.7 Ionizační vzduchový ventilátor typ BlowION [8] 

 
Ionizační pistole a trysky pracují se stlačeným vzduchem nebo dusíkem, 
který zajišťuje koncentrovaný bodový zdroj vzduchu. Trysky a ručně ovládané 
pistole jsou určeny k průběžnému čistění a neutralizaci elektrostatických 
nábojů na součástech a materiálech. Některé typy obsahují i vestavěné 
vzduchové filtry a jsou vhodné i k použití v čistých prostorech [8].   
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Zařízení pro odsávání nečistot se skládá z hlavice připojené na odsávací 
jednotku se sběrným systémem. Hlavice obsahuje antistatické tyče, může 
obsahovat kartáč a ofukovací trubku se stlačeným vzduchem. Zařízení je 
určeno k čištění plochých materiálů, jako jsou fólie, plastové desky, může jít i o 
rotační předměty, jako jsou plastové láhve atd. Zařízení se montuje do 
výrobních linek nebo tiskových strojů [8].  
 
Mezi ionizátory je také možné zařadit plamen a dále zařízení vytvářející 
plazmový výboj, neboť z definice plazmy vyplývá, že jde o elektricky neutrální 
proud iontů a elektronů.  
 
Neutralizátory pracující na základě indukce nejsou externě napájené, ale 
využívají stejný princip ionizace vysokým napětím. Toto za- řízení je obyčejně 
v konfiguraci uzemněné kovové tyče se sérií ionizačních hrotů nebo drátků. 
Vysoké napětí potřebné pro vznik ionizace je vlastně vysoké napětí 
elektrostatického náboje na samotném materiálu. Při průchodu nabitého 
materiálu kolem indukční tyče vlivem vysokého napětí se vytváří silné 
elektrické pole za vzniku ionizace. Ionizovaný vzduch však umožní pouze 
pokles náboje, ale náboj není úplně eliminován. Uvedené neutralizátory jsou 
účinné při velmi velkých nábojích. Při snižování náboje na materiálu klesá 
i účinnost ionizace až na úroveň, kdy se ionizace zastaví. V tomto případě 
musí být použito elektricky napájené zařízení [8]. 
 
Výběr zařízení nebo materiálů pro neutralizaci statické elektřiny je nutné vždy 
konzultovat s vyškoleným a kvalifikovaným specialistou, který má zkušenosti 
s průmyslovým prostředím. Zařízení pro neutralizaci statické elektřiny jsou 
vyráběna v mnoha různých konfiguracích a výběr záleží na podmínkách 
a požadavcích každého použití. 
 
Vhodným návrhem antistatické podlahy lze výrazně ovlivnit tvorbu statické 
elektřiny. Nejdůležitějším faktorem je odpor podlahy, který musí být zvolen tak, 
aby byla dostatečně vodivá pro statickou elektřinu a současně ochranou 
pracovníků proti úrazu elektrickým proudem. Odvádění elektrostatického 
náboje musí být rychlé, ale bez vzniku jiskry. Za bezpečné se v Anglii a USA 
uvádějí hodnoty 0,1 - 0,5 MΩ, v Německu 1 MΩ až 7 200 Ω, a v České 
republice menší než 1 MΩ) [1-3]. 
 
Nejjednodušší je realizace takových podlah, které minimalizuji vznik statického 
náboje. Takové podlahy jsou označovány jako antistatické. Dle normy EN 1815 
jsou to podlahy, které negenerují náboj nad 2 kV. 
 
Běžný podlahový materiál obvykle nemá dostatečnou vodivost zajišťující 
rozptýlení elektrostatických nábojů. Teracové podlahy s kovovou sítí mohou 
mít vysokou vodivost v blízkosti sítě, ale na některých místech může být jejich 
vodivost malá. Ideální vodivá podlaha by měla být z chemicky a fyzikálně 
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homogenního polovodičového materiálu, který má odpor v potřebných mezích 
během všech pracovních podmínkách) [1-3]. 
 
Na zvýšení vodivosti podlahové krytiny je třeba do nevodivé základní směsi 
pro podlahy přimíchat vodivé plnidlo. Velikost částic a množství plnidla by měla 
být co nejmenší a rozptýlení co nejjemnější, aby se dosáhlo uspokojivých 
výsledků. Vodivost výsledné emulze je výsledkem poměru vodivých příměsí 
k nevodivým a nemá být ovlivňována měnícím se obsahem vlhkosti (příměs 
solí) [1-3]. 
 
Do betonové směsi se přidávají acetylenové saze v poměru 1 až 3 % 
(k hmotnosti suchého betonu). Saze tvoří souvislé řetězce, které zvyšují 
vodivost. Jiné druhy sazí (z uhlí, nafty nebo přirozených plynů) se shlukují do 
skupin, směs se stává homogenní a nemá vodivé účinky. Příměsí sazí lze 
dosáhnout vodivost u linolea, gumy, vinylové podlahové krytiny a různých 
nátěrů) [1-3]. 
  
Je možné použít i práškový dispergovaný kov - mosaz, měď a oxidy kovů, 
v poměru okolo 30 %, vodivé a hygroskopické soli. Vodivost pak závisí na 
vlhkosti a odpor kolísá ve velkém rozmezí. Časem povrch ztrácí vodivost, 
protože se rozpouštějí vodivé soli a odplavují se při vlhkém mytí) [1-3]. 
 Na elektricky vodivou gumu jsou kladeny tyto požadavky: 
 

• specifický odpor 104 až 105 Ω/cm2 (zajištuje únik statického náboje), 
• tvrdost 45 až 60 jednotek Shore* (vylučuje možnost tvorby jiskry při 

dopadu kovových předmětů), 
* Shore - metoda zjišťující tvrdost materiálu a konstrukcí (stupnice 

tvrdosti Shore - SH) na základě velikosti odskoku závaží (kulička, 
diamantový hrot), 

• odolnost proti různým používaným chemikáliím, 
• požadovaná pevnost, 
• vhodné fyzikální vlastnosti. 

 
Vodivou gumovou krytinu je nutné uzemnit kovovými pásky, které jsou 
propojeny svary nebo šrouby s uzemňovacím obvodem. Vodivá guma nebo 
umělá hmota se klade na kovovou fólii, nejčastěji měděnou, nebo na síť ze 
železných drátů nebo na pozinkované pletivo, ve kterém ve vzdálenosti 
1 až 2 m probíhá měděný drát o průměru 5 mm do obvodového vodiče 
průměru 8 mm, který je uzemněn. Do lepidla se přidává 1 % grafitu, aby se 
zvýšila vodivost, případně se používá speciální lepidlo. Odpor podlah roste 
stárnutím, nejmenší je při položení. Odpor proti zemi je u většiny podlah 
redukován pod 1 % hodnoty při 20% relativní vlhkosti) [1-3]. 
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Na stupni hygroskopicity podlahy závisí procento vlhkosti a také výška odporu 
ve srovnání s neuzemněnou podlahou. Tato okolnost může být zajímavá 
u starších podlah s velkým odporem a může vést k nutnosti její výměny.  
 

 
1 - obruba z dlaždiček 10 cm, 2 - polyesterová fólie 3 mm, 3 - vrstva granilastiku 8 cm, 
4 - vrstva cementu, 5 - vrstva vodivého cementu, 6 - podklad z vrstvy polyesteru 3 mm, 
7 - kulaté železo  4 mm, 8 - uzemňovací deska, 9 - zem, 10 - kovová síť, 2 dráty 1 mm, 

11 – dlaždice 
  

Obrázek 5.8 Vodivá podlaha s antistatickými dlaždicemi a uzemněním [1] 
 
Další možností je antistatická úprava povrchu stěn nejen přispívá k likvidaci 
statické elektřiny, ale má současně i výrazný hygienický a estetický efekt - 
nepřitahuje tuhé částice a stěny se nešpiní. Antistatické nátěrové hmoty se 
vyrábějí v různých barevných kombinacích. Nanášejí se nástřikem, mají 
vysokou mechanickou a chemickou odolnost, jsou odolné vůči povrchovému 
poškození. Další možností jsou antistatické obkládací desky z PVC s vodivými 
vrstvami na povrchu [1-3]. 
 
Elektronika je velmi citlivá na výskyt statické elektřiny v budovách. Při výrobě 
a provozu je velmi sledovanou veličinou. Celá problematika ochrany je 
podrobně vysvětlena v ČSN EN 61340 [10], kde jsou popsány metody měření, 
metody simulace elektrostatických jevů, zkušební metody pro podlahové 
krytiny a obuv a ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy. 
Základní vybavení antistatických pracovišť obsahuje uzemnění pracovníků 
pomocí antistatického náramku nebo použití antistatické podlahy a antistatické 
obuvi. V sledovaných prostorách jsou umístněný přístroje ke kontrole 
uzemnění pracovníků a je nutné vykonávání pravidelných kontrol. 
  
Pro prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu je k dispozici norma ČSN 
CLC/TR 60079-32 – 1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před 
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účinky statické elektřiny [11], kde jsou popsány i situace vyskytující se v praxi, 
které mohou nastat v různých výrobních technologických a strojních 
zařízeních, a zároveň i opatření, jak zabránit nebezpečí elektrostatického 
výboje. Konkrétní pracoviště a technologie výroby by měly být posouzeny 
oprávněnou osobou, jako je např. Fyzikálně technický zkušební ústav 
v Ostravě.  
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6 AEROINTY 
 
Ovzduší uvnitř budov i mimo ně je neustále ionizováno. Elektricky neutrální 
prostředí se ve volné přírodě vůbec nevyskytuje. Novodobé skutečnosti 
dokazují, že rovnováha iontů ve vzduchu (svěží a čistý vzduchu u lesa, 
vodopádů, resp. po dešti) přispívá k tvorbě pozitivních pocitů. Čistý vzduch 
a hojnost negativních iontů jsou klíčovým faktorem přirozené síly přírody. 
Negativní ionty, které zklidňují nervy a regenerují buňky, přitahují stále více 
pozornosti svou úlohou navozování relaxace v dnešním mimořádně stresujícím 
životním stylu. Počet lehkých iontů ve vnitřním prostředí budov je jedním 
z ukazatelů kvality vnitřního prostředí. 
 
6.1 Základní pojmy 
 
Iont je elektricky nabitá částice, která vznikla z elektricky neutrálního atomu 
nebo molekuly přidáním, resp. odebráním, elektronů při ponechání původního 
počtu protonů. Pokud atom předá elektron, stává se kationem (kladným 
iontem). Pokud je počet elektronů vyšší než počet protonů, atom se mění na 
aniont (záporný iont). Hlavním představitelem kladných iontů je iont dusíku 
a záporných iontů iont kyslíku nebo vodní páry [1]. 
 
Podle hmotnosti rozlišujeme ionty lehké, střední a těžké. Lehké ionty jsou 
charakteristické svou vysokou pohyblivostí a životností pouhých pár sekund. 
Lehké ionty neustále zanikají a z hlediska kvality vnitřního prostředí jsou 
nejdůležitější. Střední ionty jsou shluky stovek molekul s životností stovek 
hodin. Těžké ionty s životností několik týdnů jsou tvořeny tisíce molekulami [1]. 
 
Aeroiont je komplex 10 až 30 molekul, který vzniká spojováním elektricky 
nabitých částic s neutrálními atomy. 
 
Negativní ionty jsou negativně nabité ultra malé částice ve vzduchu, známé 
jako "vzdušné vitamíny", které zabíjejí bakterie a mikroorganismy, pomáhají ke 
zmírnění stresu a deprese a do značné míry přispívají k tělesné rovnováze 
a celkovému zdraví. 
 
Dielektrikum je elektricky nevodivá látka (izolant). 
 
Ionizační energie je množství energie potřebné na uvolnění elektronu z obalu 
atomu. 
 
6.2 Charakteristika aeroiontového mikroklima  
 
Elektroiontové mikroklima prostředí je vytvářeno negativními a pozitivními 
aeroionty ve vnitřním prostředí budov, které exponují subjekt a utvářejí jeho 
celkový stav [2]. 
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6.3 Zdroje aeroiontů ve vnějším prostředí 
 
Molekuly plynů jsou za normálního stavu elektricky neutrální. Vlivem působení 
ionizační energie dochází k neelastickým srážkám neutrálních molekul, 
v jejichž důsledku dochází k odtržení jednoho nebo více elektronů z orbitální 
sféry atomu a vznikají tak dvojice elektricky nabitých částic, tj. elektrony 
nesoucí negativní náboj a část atomu s pozitivním nábojem. Proces ionizace je 
neustále probíhající děj [1]. Takto vzniklé částice nejsou stabilní a spojují se 
s neutrálními atomy, např. molekulami do komplexů 10 až 30 molekul, které 
jsou již poměrně stabilními a nazývají se lehkými ionty (aeroionty). Celý proces 
vzniku lehkých iontů probíhá ve zlomku vteřiny. 
 
Zdrojem ionizační energie je nejčastěji: 

• specifický odpor 104 až 105 Ω/cm2 (zajištuje únik statického náboje), 
 

 
• působení elektrického pole, 
• působení kosmického, ionizujícího a ultrafialového záření, 
• a Lenardův efekt. 

 
Nejčastější probíhá tvorba aerointů v elektrickém poli Země. Planeta Země 
představuje obrovský kulový kondenzátor, jehož vnitřní elektrodou je vodivý 
povrch Země, který je nabitý záporně. Druhou elektrodou je vrstva 
ionizovaného, dobře vodivého ovzduší, tzv. ionosféra, která je nabitá kladně 
(Obrázek 6.1). Dielektrikem je vrstva špatně vodivého vzduchu tloušťky asi 
50 km. Povrch Země má negativní náboj 0,5·106 - 0,59·106 C. Mezi zemským 
povrchem a ionosférou je potenciální spád asi 400 000 V, přičemž na hladině 
moře a na zemském povrchu malé nadmořské výšky je obvykle 120 až 
130 V/m a stoupá na 200 V/m za pěkného počasí bez atmosférických poruch. 
Na horských vrcholech v důsledku koncentrace ekvipotenciálních čar (Obrázek 
6.2) v závislosti na výšce je až 500 V/m. Intenzita elektrostatického pole je tedy 
větší v blízkosti malé elektrody, tj. Země a menší v blízkosti velké elektrody, 
tj. ionosféry, protože průměrná hodnota intenzity elektrostatického pole je 
pouze přibližně 8 V/m (400 000 V: 50 km = 8 V/m)  [3-5]. 
 
V blízkosti Země dochází v elektrickém poli k urychlení vzdušných iontů do té 
míry, že jejich kinetická energie stačí k tomu, aby při neelastických srážkách 
těchto iontů s molekulami vzduchu docházelo k nárazové ionizaci. Protože 4/5 
plynných molekul ve vzduchu reprezentuje dusík, je 4 krát větší 
pravděpodobnost, že ionizující zásah postihne molekulu dusíku jako molekulu 
kyslíku. Ionizačním nárazem se odtrhne z molekuly dusíku obalový elektron 
(Obrázek 6.3), takže vznikne dvojice elektricky nabitých částic, tj. iont dusíku 
s kladným nábojem a volný elektron unášející jedno záporné elementární 
kvantum elektřiny. Odtržený elektron není schopen existence a ukládá se na 
neutrální atom nebo molekulu, tzv. apozice (růst přikládáním nových vrstev), 
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přičemž většinou dává přednost molekule kyslíku a vody. Takto vzniklé nabité 
negativní i pozitivní molekuly plynů však za normálních podmínek nejsou 
v atmosférickém vzduchu stále, obklopují se v důsledku elektromagnetické 
indukce různým počtem neutrálních molekul a vytvářejí komplexy. 
 

 
 

Obrázek 6.1 Schéma elektrického pole Země 
 

 
 

Obrázek 6.2 Koncentrace ekvipotenciálních čar na horských vrcholech 
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Tyto komplexy jsou do jisté míry stále, nazývají se tzv. lehkými ionty, a mohou 
mít podobu: 
 

negativní O2
-.(H2O)n 

  O3
-.(H2O)n 

  OH-.(H2O)n  
   (H2O)-

n  
 
 a pozitivní (H3O)+.(H2O)n  
   H+.(H2O)n 

 
Obrázek 6.3 Schéma ionizace vzduchu v elektrickém poli Země [3,4] 

 
Proces ionizace probíhá ve zlomku sekundy (10-6 s). Srážky s neutrálními 
plynnými molekulami za normálních teplot neovlivňují existenci iontů. Pokud 
však dojde ke srážce dvou iontů s opačnými náboji, dochází s velkou 
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pravděpodobností k vzniku neutrální molekuly, čímž končí existence lehkého 
iontu [3,4]. 
 
Elektrické pole Země přitom současně rozděluje ionty tak, že ionty opačného 
(kladného) znaménka, jako je malá elektroda (Země), jsou přitahovány 
a neutralizovány, zatímco ionty shodného (záporného) znaménka jsou 
vypuzovány do postupně slábnoucího elektrického pole (nejméně s druhou 
mocninou vzdálenosti) směrem k velké elektrodě (ionosféře). Tak dochází 
k vydatné unipolární ionizaci vzduchu. 
 
Fyzikální proces vzniku vzdušných iontů, tj. aeroiontů je doprovázen 
chemickými změnami, především vznikem ozonu a oxidů dusíku. Při procesu 
ionizace může být dvouatomová molekula kyslíku O2 nebo dusíku N2 
rozštěpena na jednotlivé atomy (Obrázek 6.4), které pak rychle reagují 
s molekulami kyslíku nebo dusíku za současné tvorby ozonu O3 a N2O a NO. 
Častěji je rozštěpena molekula kyslíku, protože vazebná energie molekuly 
kyslíku (502 J/mol) je menší než vazebná energie molekuly dusíku (712 J/mol) 
[3,4]. 
 
 

 
Obrázek 6.4 Vznik ozonu a oxidů dusíku při ionizaci vzduchu [3,4] 
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Vznik mraků, zvláště bouřkových, působí na tento proces rušivě. Část mraků, 
otočená k Zemi, je negativně zelektrizovaná a indukuje stejně velký pozitivní 
náboj na přilehlém povrchu Země (Obrázek 6.1). V důsledku tření mezi 
částicemi mraku dochází ke vzniku tzv. triboelektřiny, jejímž důsledkem je 
záporný náboj původně nenabitého mraku při základně a pozitivní náboj na 
vrcholu. Postupně vzniká elektrické pole opačné k elektrickému poli za 
pěkného počasí a počet vznikajících negativních iontů klesá. Při bouřce rychle 
roste počet negativních iontů a unipolární koeficient prudce klesá. Blesk svým 
výbojem vytváří pole několika tisíc V/cm [3,4]. 
 
Ukládání lehkých iontů na heterogenní částice v ovzduší (tuhý a kapalný 
aerosol) vede k tvorbě středních a těžkých (Langevinových) iontů. Společně se 
nazývají pseudoionty, zatímco pro lehké ionty se používá název aeroionty. 

 
Kromě přirozeného elektrostatického pole Země mohou být zdrojem 
negativních vzdušných iontů i elektrické pole různých elektrických přístrojů, 
které tato pole vytvářejí. 

 
Působením elektrického pole se ionty pohybují ve směru jeho siločar. Rychlost 
jejich pohybu je většinou konstantní a úměrná intenzitě pole. Součinitel 
úměrnosti se označuje jako pohyblivost iontů [cm2/V·s]. Udává rychlost v poli 
jednotkové intenzity. Koncentrace iontů v jednotce objemu plynů udává polární 
vodivost plynů podle vztahu 

 
  [A/V·cm]   (6.1) 

 
n - počet iontů v cm3     [1/cm3] 
k - pohyblivost iontů     [cm2/V.s] 
e - jednotkový elementární náboj   [C], [A.s] 
 
Na tomto vztahu je také založeno měření koncentrace iontů v ovzduší. 
Pohyblivostí lze vyjádřit velikost iontů, protože čím je iont lehčí, tím větší má 
pohyblivost. Rozlišují se ionty lehké, střední a těžké (Tabulka 6.1) [3,4]. 
 
Tabulka 6.1 Klasifikace iontů podle pohyblivosti [3,4] 
Aeroionty Průměr [nm] Pohyblivost  [cm2/(V·s)] 
lehké 0,7 – 1,0 1 – 2 
střední - menší 8 0,01 
střední - větší 8 – 25 0,01 – 0,001 
těžké 25 – 55 0,001 – 0,00025 
ultra těžké 55 0,00025 
 
Počet lehkých iontů v čistém vzduchu, např. v lesích je přibližně 1000 až 1500 
v cm3 vzduchu, nad mořskou hladinou 500 až 600 v cm3, v méně čistém 
městském vzduchu 80 až 200 v cm3. Se znečištěním vzduchu (kouřem, 

eknknknc nn ××++×+×= )...( 2211
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prachem) stoupá počet středních a těžkých iontů v průměru na 500 v cm3 

a více [3,4]. 
 
Počet pozitivních a negativních iontů i jejich poměr (koeficient unipolárnosti) se 
mění jak v průběhu dne, tak během celého roku (Obrázek 6.5). Koeficient 
unipolárnosti UQ je definován pro lehké (UQ1) a těžké (UQ2) ionty: 
 

          (6.2) 

 
n+ - koncentrace lehkých kladných iontů 
n - - koncentrace lehkých záporných iontů 
N + - koncentrace těžkých kladných iontů 
N - - koncentrace těžkých záporných iontů 
 
Je potvrzen pozitivní vliv záporných iontů na lidský organismus a naopak 
negativní vliv těch kladných iontů. Proto z fyziologického i hygienického 
hlediska je za příznivější považován takový stav vzduchu, ve kterém je 
koeficient unipolárnosti menší než 1. Obvykle je ve vzduchu více kladných 
iontů, což se vysvětluje větší pohyblivostí záporných iontů, a tím i jejich 
rychlejší rekombinací. 

 
Obrázek 6.5 Změna koncentrace pozitivních a negativních iontů a unipolárního 

koeficientu během dne a roku [6] 
 
Průměrná koncentrace lehkých iontů nad pevninou je asi 750 kladných a 650 
záporných iontů v cm3 vzduchu, což znamená, že UQ = 1,15 (při zemském 
povrchu převažují ionty kladné, protože jsou přitahovány záporným nábojem 
Země). 

-

+

=
n
nUQ1 -

+

=
N
NUQ2



130 
 

 
Lokální zvýšení koncentrace iontů způsobuje například tříštění vody 
(balloelektrický jev) v blízkosti vodopádů a mořského pobřeží (nad mořem UQ 
= 1,20). 
 
Při znečištěném ovzduší průmyslových oblastí stoupá tento koeficient nad 
hodnotu 1,25 a dosahuje hodnoty až 6,0. V nekontaminovaných přírodních 
oblastech (lázně, vysokohorské oblasti, přírodní rezervace) jsou v převaze 
záporné ionty a koeficient unipolárnosti se pohybuje kolem hodnoty 0,82 
a méně. 
 
Koncentrace vzdušných iontů se mění v průběhu dne - maximum iontů obou 
polarit je kolem šesté hodiny ráno a minimum kolem třinácté hodiny. 
Koncentrace vzdušných iontů se mění i během roku. Největší výskyt 
záporných iontů a nejmenší index unipolárnosti se zaznamenává v červnu 
a v červenci a nejmenší koncentrace iontů obou polarit s největším 
nepříznivým koeficientem unipolárnosti je v prosinci a v lednu. Koncentraci 
iontů v atmosféře a tedy i UQ výrazně ovlivňují i změny počasí. Při změně 
tlakové výše na tlakovou níži, nebo při příchodu teplé fronty se zvětšuje počet 
kladných vzdušných iontů a vzrůstá i koeficient unipolárnosti. Naopak po bouři 
roste množství záporných vzdušných iontů a koeficient unipolárnosti klesá. 
 
V přirozených podmínkách probíhá tvorba aeroiontů působením 
ionizujícího záření. Na tvorbě vzdušných iontů se také podílí kosmické záření 
a záření těžkých částic přicházejících do vyšších vrstev atmosféry ze 
slunečního záření. Obdobně působí UV záření. Kinetická energie dopadajících 
částeček těchto záření nebo energetické kvantum dává energii potřebnou 
k uvolnění elektronu z vnějšího elektronového obalu obsaženého v molekule 
vzdušných plynů a dochází k tvorbě lehkých iontů ionizací vzduchu 
v elektrickém poli Země. 
 
Dalším způsobem tvorby aerointů je Lenardův efekt. Při rozstřikování vody do 
vzduchu, při prudkém nárazu vodní kapky na překážku nebo při unikání 
a praskání bublinek plynu z vody dochází k tvorbě negativních a pozitivních 
iontů oddělováním malých částic z povrchu vody, které zčásti unášejí záporný 
náboj, daný přesunutými elektrony z jedné molekuly na druhou. Část molekul 
nebo skupin molekul vody odtržených z povrchu vody nese negativní náboj, 
přičemž větší kapky nebo celá hmota vody se stávají kladnými, dochází 
k Lenardovu efektu. Při odpařování vody z vodní hladiny neboli unikání 
molekul vodní páry do vzduchu, není unášen žádný elektrický náboj, protože 
molekulární síly, které jsou elektrické povahy, nedovolí únik elektrického 
náboje. Na povrchu vody, tj. na rozhraní vody a vzduchu (ale i jiných látek), 
molekulární síly nepůsobí rovnoměrně ze všech stran a molekuly se určitým 
způsobem orientují, vytvářejíc elektrickou dvouvrstvu [3,4]. 
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V molekule vody je vazba mezi atomem kyslíku a atomy vodíku kovalentní, ale 
pár elektronů mezi O a H není rovnoměrně sdílený, takže vazba je polární. 
Magnetická struktura molekuly vody obsahuje dílčí pozitivní a negativní náboje, 
které umožňují vznik vodíkových vazeb mezi molekulami vody. Na rozhraní, 
tj. na povrchu vody však tyto náboje orientují molekuly vody k negativním 
pólům k cizorodé látce, tj. k látce, s níž je voda ve styku. Proto se bublinky 
vzduchu chovají ve vodě jako tělíska s negativním elektrokinetickým 
potenciálem. Nejde však o kontaktní elektrický náboj vytvářený oběma médii, 
ale o elektrickou dvouvrstvu pouze na povrchu vody, jak ukazuje pozorování 
ve vakuu a při styku s různými plyny. Také pohyb souvislého paprsku vody ve 
vzduchu nevede k vytvoření elektrického náboje ve vzduchu. Pokud však 
působí na povrchovou vrstvu velké zrychlení, např. tangenciální, jako je tomu 
při rozprašování vody ve vzduchu nebo při prudkém nárazu letící kapky na 
překážku nebo při unikání a praskání bublinek plynu, oddělují se z povrchu 
vody malé částice. Tyto částice zčásti unášejí záporný náboj daný přesunutými 
elektrony z jedné molekuly na druhou. Část molekul nebo skupiny molekul 
vody odtržených z povrchu vody nese negativní náboj, přičemž větší kapky 
nebo celá hmota vody se stávají kladnými. Na 1 g vody zachycených velkých 
kapek s pozitivním nábojem bylo přeneseno 7.10-10 C, což odpovídá asi 
4,4.109 elementárnímu množství. Rozstřikování vody tedy vnáší do vzduchu 
negativní prostorový náboj, podle vzniku nazvaný balloelektrický, tj. obohacuje 
vzduch zápornými ionty. Při tomto procesu nedochází k tvorbě vedlejších 
dynamických zplodin, ozonu a oxidů dusíku [2]. 
 
Ve vodě rozpuštěné povrchově aktivní elektrolyty se hromadí na povrchu 
kapalin a zmenšují povrchové napětí vody. S rostoucí koncentrací elektrolytu 
slábne únik záporného náboje do vzduchu a až při určité tzv. reverzní 
koncentraci je výsledný balloelektrický náboj nulový. Elektrolyty výrazně 
ovlivňují tvorbu iontů. Negativní ionty se tvoří nejvíce při rozprašování 
destilované vody, zatímco u vodovodní vody jejich tvorba klesá na jednu pětinu 
a u minerální vody je Lenardův efekt minimální. V Tabulce 6.2 je uveden počet 
negativních lehkých iontů v závislosti na typu rozprašované vody 
hydrodynamickým ionizátorem. Fontány v parcích mají tedy nejen estetický 
význam. Vydatným zdrojem negativních aeroiontů jsou v přírodě vodopády, 
zvláště na čistých horských řekách, kde bylo naměřeno až 30 000 - 40 000 
negativních iontů v 1 cm3 [2]. 
 
Tabulka 6.2 Tvorba negativních lehkých iontů hydrodynamickým ionizátorem [2] 

 Počet negativních lehkých iontů v cm3 

hodnota pozadí 450 
po ionizaci 

- destilovanou vodou 
- pitnou vodou 

- minerální vodou 

 
100 000 
20 000 

700 

 



132 
 

6.4 Zdroje aeroiontů v prostředí budov 
 
Ve vnitřním prostředí budov jsou koncentrace iontů a unipolární koeficient 
ovlivňovány nejen stavem venkovního prostředí, ale také druhem stavebních 
konstrukcí, zejména netransparentních obalových konstrukcí, činností člověka 
(kouření), činností soustav technických zařízení budov (úprava tepelně-
vlhkostního stavu prostředí) apod. 
 
Ve vnitřním prostředí budov je elektrické pole ovlivňováno konstrukcí obálky 
budovy. Elektrické pole minimálně deformují dřevěné a tradiční konstrukce  
(z cihelného zdiva). Zatímco železobetonové konstrukce a konstrukce 
s ocelovým skeletem ho stíní, protože vytvářejí kolem vnitřního prostoru 
Faradayovu klec. Pokud jsou aeroionty ve stíněném prostoru stavebních 
konstrukcí uměle vyráběné, pak bez přítomnosti elektrického pole není možné 
docílit převahy negativních iontů ve vdechovaném vzduchu [7]. 
 
Různý stupeň odstínění elektrického pole ve vnitřním prostředí budov vyvolává 
především změnu unipolárního koeficientu, který je tím vyšší, čím slabší je 
pole, např. u prostorových buněk lze předpokládat minimálně UQ = 1,6 - 3,0, 
přičemž stínění je min. 50%, stejně jako u armovaných betonových konstrukcí. 
U obvodového pláště z kamene je stínění max. 5%. Významný vliv na výskyt 
aeroiontů má i kouření, které prudce snižuje koncentraci aeroiontů ve vnitřním 
vzduchu [8]. 
 
Se spuštěním klimatizace koncentrace aeroiontů rychle klesá. Úbytek iontů 
rychle vzrůstá s poklesem rychlosti vzduchu a s rostoucí délkou vzduchovodu. 
Ve vnitřním prostředí budov mohou být zdrojem aeroiontů i radioaktivní plyny 
radon 222Rn a 220Rn, vznikající radioaktivním rozpadem 226Ra a 224Th. Ty jsou 
obsaženy ve stavebních konstrukcích a difundují do místnosti. Koncentrace 
aeroiontů, zvláště při nedostatečné výměně vzduchu v místnosti, může být 
značně vyšší než ve venkovním prostředí. V takovém případě radon a jeho 
dceřiné produkty mohou překročit nejvyšší přípustné hodnoty pro dlouhodobý 
pobyt a stát se tak vážným nebezpečím pro uživatele stavebních konstrukcí 
[9].  
 
6.5 Metodologie hodnocení aeroiontového mikroklimatu 
 
Pro měření koncentrace vzdušných iontů existuje několik metod:  

• metoda nepohybujícího se vzorku vzduchu (rozptylové metody), 
• metoda paralelních měření (iontospektrometr), 
• metoda Faradayovy klece, 
• metoda aspiračního iontometru (kondenzátoru) [10]. 

 
Nejpoužívanější je metoda aspiračního kondenzátoru, neboť její pomocí je 
možné měřit  koncentraci iontů v širokém rozsahu pohyblivosti a s dobrou 
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rozlišovací schopností. Pro stanovení vlastností iontového pole je důležité znát 
nejenom koncentraci iontů určité polarity, ale i stanovit vzájemný poměr iontů 
lehkých, středních a těžkých. Tento poměr charakterizuje spektrální 
charakteristika iontového pole, Schéma měřícího obvodu s aspiračním 
kondenzátorem je znázorněné na Obrázku 6.6. [11]. 
 
Stanovení spektrálních charakteristik je ovlivněno celou řadou náhodných 
faktorů. Měření musí být prováděno po dlouhou dobu se zaznamenáváním 
většího počtu parametrů charakterizujících okolí a podmínky měření. 
Problematika měření koncentrace atmosférických iontů není v současné době 
uzavřena [10]. 
 

 
Obrázek 6.6 Sestavení měřícího obvodu s aspiračním kondenzátorem [12] 

 
V České republice neexistuje v současnosti norma ani jiný předpis, který by 
určoval, jaká koncentrace lehkých iontů v ovzduší interiéru je optimální. 
Například Státní zdravotní ústav (SZÚ) Praha, který provádí měření ionizace 
vzduchu na pracovištích i hodnocení průmyslově vyráběných ionizátorů, 
postupuje při měření elektroiontového mikroklimatu podle interní metodiky. 
Měření se provádí standardním způsobem, aby byla možnost výsledky 
srovnávat. Koncentrace iontů se měří v dýchací zóně, tj. ve výšce 165 cm nad 
úrovní podlahy u stojícího a 105 cm u sedícího člověka. Součástí měření je 
stanovení mikroklimatických parametrů (teploty a relativní vlhkosti vzduchu). 
Měření se provádí buď na určeném, zpravidla pracovním místě, nebo - pokud 
je třeba charakterizovat celou místnost - ve středu, v průsečíku jejich 
uhlopříček [11,13]. 
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Při dosud chybějících limitech se SZÚ Praha při vydávání doporučení řídí 
následujícími kritérii: pro dlouhodobý pobyt v interiéru se doporučuje jako 
optimální koncentrace lehkých záporných iontů 1250 ± 50 iontů·cm-3. Jako 
dlouhodobé, ještě přijatelné minimum 250 ± 50 lehkých záporných iontů·cm-3. 
Obecně se doporučuje, aby koncentrace záporných iontů při umělé ionizaci 
ovzduší nepřesáhla 5 000 iontů.cm-3. To je nejvyšší hodnota, se kterou je 
možno se setkat v člověkem nedotčené přírodě. Na vyšší koncentrace iontů 
není člověk dlouhodobě adaptován [13]. 
 

 
 

Obrázek 6.7 Ilustrační obrázek měřícího přístroje AIR ION COUNTER společnosti 
AlphaLab Inc 

 
6.6 Biologické účinky 
 
Lehké vzdušné ionty jsou biologicky účinné. Záporné ionty ovlivňují lidský 
organismus příznivě, zatímco vliv kladných iontů na lidský organismus je 
negativní. Vzduch chudý na jakékoliv ionty je označován jako "těžký", vzduch 
s převahou pozitivních iontů jako "dusno", s převahou negativních iontů jako 
"řídký a chladný" a s optimálním poměrem negativních a pozitivních iontů jako 
"lehký" a "čerstvý". 
 
Aeroionty se využívají k terapii různých onemocnění, zvláště dýchacích cest, 
ale i endokrinních žláz, popálenin, nervového systému atd. 
 
Nejvýraznější oblasti příznivého působení záporných iontů: 
 

• baktericidní efekt byl prokázán ve vzduchu s vysokou koncentrací 
záporných iontů - po úpravě koeficientu unipolárnosti z 1,2 na 0,1 klesá 
počet bakterií ve vzduchu o 30 %, tím se vysvětluje rychlejší hojení ran, 
popálenin a kratší rekonvalescence, 

• nervový systém: zlepšení nálady, uspokojení, zmírnění nespavosti 
a bolesti hlavy, zkrácení reakčních časů, zlepšení subjektivních pocitů, 
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• kardiovaskulární systém: snížení krevního tlaku, snížení tepové 
frekvence, zpomalení sedimentace červených krvinek, zvýšení pH krve, 

• respirační systém: zpomalení dechové frekvence, zvýšení vylučování 
hlenu - očištění dýchacích cest - čerstvý vzduch, 

• zažívací systém: úprava látkové výměny, snížení obsahu cukru v krvi 
diabetiků, hojení žaludečních vředů, pokles volného cholesterolu v krvi, 

• pohybový aparát: analgetické a antirevmatické účinky [14]. 
 

Naopak působení kladných iontů je negativní. Jejich inhalace způsobuje 
například zažívací potíže, bolesti hlavy, zvýšenou únavu, hučení v uších, 
závratě. Kromě toho nedostatek záporných iontů vyvolává pocit nepohody 
a dusna, způsobuje dýchací potíže, podrážděnost. 
 
Aeroionty především slouží jako katalyzátory biochemických reakcí. Negativní 
ionty urychlují oxidaci serotoninu (5-hydroxytryptamin, resp. 5-HT) a to 
zásahem do enzymatických procesů. Tím dochází k poklesu hladiny 5-HT 
v krvi a ve tkáních a k vzrůstu vylučování kyseliny 5-hydroxyindoloctové. 
Výrazný je také vzrůst afinity hemoglobinu a kyslíku. Vzrůstá parciální tlak 
kyslíku a klesá parciální tlak CO2. Negativní ionty také zvyšují metabolismus ve 
vodě rozpustných vitaminů. Pozitivní ionty působí opačně, např. inaktivují 
enzymy, které rozkládají 5-HT a zvyšují jeho hladinu v krvi a ve tkáních. 
Odezvu lidského organismu na působení negativních iontů lze shrnout takto: 
 

• Negativní ionty způsobují vzrůst pH krve, pokles krevního tlaku, vzrůst 
množství albuminu a pokles globulinu v krevním séru, pokles spotřeby 
kyslíku, rozklad serotoninu, tj. vzrůst vylučování kyseliny 
5-hydroxyindoloctové, vzrůst sekreční aktivity sliznic, zvýšení pohybu 
řasinek (cilia) v tracheji (trachea). 

• Pozitivní ionty způsobují pokles pH krve, vzrůst krevního tlaku, pokles 
albuminu mezi proteinovými frakcemi krevního séra, doprovázený 
vzrůstem obsahu globulinu, pokles hladiny cholesterolu při vzrůstajícím 
vylučováním 17-ketosteroidů v moči, stupňování haemophilie, vzrůst 
spotřeby kyslíku, větší množství serotoninu v krvi, vysušení sliznic, 
pokles pohybu řasinek (cilia) v tracheji (trachea) [14]. 

 
Z údajů o odezvě lidského organismu aeroionty je zřejmé, že dochází ke 
změně hladiny serotoninu v krvi a tkáních, k vzrůstu afinity hemoglobinu 
a kyslíku a ke zvýšení metabolismu ve vodě rozpustných vitaminů. 
 
Serotonin (enterotonín, 5-hydroxytryptamin, 5-HT) je biologicky účinná látka ze 
skupiny katecholaminů, která se v organismu tvoří z tryptofanu a oxiduje se 
monoaminooxidázou na biologicky neaktivní kyselinu 5-hydroxyindoloctové, 
vylučující se z těla močí. Je to velmi silný a mnohostranný nervový hormon 
ovlivňující neurovaskulární, endokrinní a metabolické jevy v celém organismu. 
Zvláště se soustřeďuje na přenos nervových impulsů a objevuje se ve 
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značném množství ve spodním mezimozku, kde hraje důležitou roli při tvorbě 
spánku a celkové nálady člověka. Ve vysokých koncentracích bývá obsažený 
v jedech štírů, vos a ropuch. Vyšší hladina serotoninu vyvolává tachykardii, 
drážděním hladkých svalů vyvolává zvýšení krevního tlaku, bronchiální křeče 
vedoucí až k astmatickému záchvatu, zvýšení střevní peristaltiky, zvýšení 
bolestivosti popálených tkání a zvýšenou agresivitu. Reserpin a negativní ionty 
redukují množství serotoninu v mezimozku, a tím dochází k jejich výraznému 
trankvilizačnímu účinku a ke zvýšené odolnosti vůči virovým onemocněním 
(chřipce) [14]. 
 
Vzrůst afinity hemoglobinu a kyslíku a zvýšení metabolismu ve vodě 
rozpustných vitaminů prokazatelně zvyšuje kapacitu lidského organismu při 
statické a dynamické práci a redukuje požadavky organismu na vitamin C. 
 
Pokud se jedná o celkový účinek na nervovou soustavu, je z údajů o vlivu 
pozitivních iontů zřejmé, že budou způsobovat změny v organismu 
odpovídající biologickým reakcím spojeným se zvýšenou stimulací 
sympatického nervového systému. Na druhou stranu negativní ionty stimulují 
vliv parasympatického vegetativního nervového systému, který ekonomizuje 
biologické procesy a navíc má i uvedený trankvilizační účinek, čímž je příznivě 
ovlivňován subjektivní stav člověka. Negativní ionty příznivě působí na retikulo-
kortikální vazby, čímž zvyšují aktivizační úroveň centrálních nervů a tím 
i výkonnost [14]. 
 
Bylo prokázáno, že ionizace vzduchu (bez ohledu na znaménko) urychluje 
pokles počtu částic kapalného aerosolu. Pokud je přidána do aerosolového 
mraku kultura mikroorganismů, pak je zvyšována i rychlost zániku jednotlivých 
mikroorganismů, přičemž ovlivnění zániku mikroorganismů je dáno likvidací 
jejich nositele a také přímým působením. V experimentální komoře byl 
prokázán pokles Staphylococcus haemolyticus v aerosolu na 60 % a čtyř typů 
bakteriofágů T skupiny na 70 %. Nejčastěji je však udáván účinek na bakterie 
a plísně, tj. baktericidní a fungicidní [14]. 
 
6.7 Úprava aeroiontové složky prostředí 
 
Úroveň elektroiontové mikroklimatu definují dvě hodnoty – přípustné 
a doporučené. V dýchací zóně (170 cm u stojícího, 110 cm u sedícího člověka) 
je přípustný minimální počet negativních lehkých iontů 250 ± 50 (200 – 300) 
a optimální počet minimálně  1250 ± 250 (1000 – 1500) v cm3 vzduchu. 
V případě psychicky náročné práce jako je řízení raketoplánů, práce operátorů 
apod. je vhodné zajistit hodnotu alespoň 2250 ± 250 (2000 – 2500) v cm3 
vzduchu. Přípustné hodnoty vycházejí z naměřených hodnot v čistém 
městském ovzduší. Optimální hodnoty vycházejí z naměřených hodnot v lese 
a zvýšené optimální hodnoty vycházejí z naměřených hodnot v raketoplánech. 
V dýchací zóně poměr mezi počtem pozitivních a negativních iontů v cm3 
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vzduchu, tzv. unipolární koeficient UQ, by měl mít přípustnou hodnotu 1,1 ± 0,9 
(0,2 – 2,0) a optimální hodnotu 1,25 ± 0,15 (1,1 – 1,4), respektive poměr 5:4, 
což odpovídá průměrným hodnotám naměřených v horských střediscích. 
Zároveň je třeba zabránit vzniku středních a zvláště těžkých iontů. 
Elektroiontové mikroklima je vždy nutné řešit současně s mikroklimatem 
aerosolů [15]. 
 
Optimální, tj. pozitivně působící elektroiontové mikroklima na lidský 
organismus lze zajistit zásahem do zdroje aeroiontů a do pole přenosu, tj. do 
vzduchu ve vnitřním prostředí budov.  
 
Z vnějšího prostředí se aeroionty dostávají do vnitřního prostředí výměnou 
vzduchu, např. okny, vzduchotechnickým zařízením (nekovovým, např. 
plastovým potrubím), které elektricky nabité částice nelikviduje. 
 
Tvorba a výskyt aeroiontů v budově ovlivňuje i materiál stavebních konstrukcí. 
Měly by se upřednostňovat tradiční materiály, jako dřevěné a cihlové. 
Důležitou roli zde hraje i povrchová úprava, protože surové dřevo bez 
povrchové úpravy zneutralizuje na svém povrchu značné množství aeroiontů 
na rozdíl od hladké dýhy, a např. i přírodní vlněné vlákno s porézním povrchem 
pohltí značné množství aeroiontů na rozdíl od syntetické záclonoviny z vláken 
bez porézního povrchu. 
 
Jednou z možností jak zabránit likvidaci aeroiontů je omezení aktivit v poli 
přenosu, které je odstraňují. Druhou možností je instalace ionizátorů, které 
produkují aeroionty. Pro praktické použití se v současnosti vyrábějí ionizátory 
hydrodynamické, s koronovým výbojem a se stropní elektrodou. 
 
Hydrodynamické ionizátory pracují na principu Lenardova efektu (Obrázek 
6.8). Zařízení na straně sání strhává vodu z nádrže a odstředivou silou ji mění 
na koloidní soustavu kapiček vody rozptýlené ve vzduchu (spray), přičemž 
nerozprášená voda je zachycována deflegmačním krytem. Rozstřikované 
částice se ionizují nárazy na lopatky a jiné části ventilátoru a ústím přístroje 
jsou vyfukovány do okolního ovzduší [3,4]. 
 
Nespornou předností přístrojů založených na Lenardově efektu je, že nejen 
chemicky neznečišťují vzduch tvorbou ozonu a oxidů dusíku, ale naopak ho do 
jisté míry čistí ortokinetickou koagulací. Další výhodou je, že současně dochází 
k vlhčení vzduchu, takže často jsou tyto přístroje prodávány jako zvlhčovače 
(humidifikátory) vzduchu [3-5]. 
 
Nevýhodou jsou poměrně velké rozměry těchto přístrojů a nutnost doplňování 
vody. Pokud má docházet k ionizaci vzduchu, musí být doplňována destilovaná 
voda nebo alespoň pitná voda. 
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EM = elektromotor, V = ventilátor, RD = rotující disk, SC = sací konus, DH = deflegmační kryt, O = ústí 

přístroje 
 

Obrázek 6.8 Schéma hydrodynamického aeroionizátoru [3,4] 
 
Ionizátory s koronovým výbojem ionizují vzduch v elektrickém poli 
o vysokém napětí mezi dvěma elektrodami různých dimenzí. Vysoké napětí se 
volí nepříliš vysoké, aby nedocházelo k tvorbě ozonu a oxidů dusíku. Jedna 
z elektrod, kovová jehla, je emitorem záporných iontů. Vyžaduje občasnou 
údržbu, protože se na ni natavují nečistoty v ovzduší, hrot se otupuje 
a produkce iontů klesá. Z tohoto důvodu se nahrazuje kovová jehla vlákny 
čistého hliníku (uspořádaných do svazku nebo spletených do provazů), které 
při stálém výkonu nevyžadují žádnou údržbu. Jde o tzv. ionizátory s hliníkovým 
vláknem [5,6]. 
 
Tyto ionizátory jsou dnes nejrozšířenější. Používají se také čističky (pračky) 
vzduchu. Z hlediska provedení, jsou nejmenší typy určené k nošení na krku 
(bateriové), větší k umístění na stůl (tzv. stolní nebo bytové), nebo k zavěšení 
do prostoru (často v kombinaci s osvětlovacím tělesem) [5,6]. 
 
Ionizátory se stropní elektrodou vytvářejí elektrické pole produkující ionty 
přímo v uvažovaném prostoru. Strop se konstruuje jako jedna elektroda 
(kladná), druhou elektrodou (záporná) je podlaha a mezi nimi pak vzniká 
elektrostatické pole potřebné pro tvorbu iontů. Současně dochází k odlučování 
prašných částic ze vzduchu a jejich zachycení kladnou elektrodou, tj. k tzv. 
elektroprecipitaci, která je založena na stejném principu. Pro menší prostor 
postačuje příkon 1 W, pro velkou konstrukční kancelář je potřebných 5 W. 
Jedná se o nejnákladnější způsob tvorby iontů, ale také o nejprogresivnější, 
protože se nejvíce přibližuje přírodním podmínkám, tj. tvorbě iontů 
elektrostatickým polem mezi zemí a ionosférou [5,6]. 
 
Čistírny vzduchu jsou elektronická zařízení, která díky několikanásobnému 
filtrování vzduchu dokáží zásadním způsobem zvýšit kvalitu vzduchu tím, že 
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dokáží s vysokou účinností eliminovat nejrůznější nečistoty nebo pachy 
obsažené ve vzduchu. Využívají moderní technologie založené na několika 
speciálních filtrech řazených za sebou a speciální ionizační jednotku, 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 např. po bouřce, v lese nebo v blízkosti 
vodopádu. Čistíren vzduchu je na trhu několik typů. Jeden typ pracuje na 
principu vodních filtrů, kdy jsou nečistoty zachycovány do nádržek s vodou. 
Účinnost těchto čistíren není však vyšší než 70% a nevýhodou je to, že vodu 
v nádržkách je třeba často měnit. Dalším typem jsou čistírny využívající 
kombinaci aktivního uhlíkového filtru a HEPA filtru. Tyto dokáží zadržovat 
prachové a pylové částice s účinností až 99,9%. Třetí skupina čistíren vzduchu 
využívá fotokatalytický princip ve spojení se speciální ultrafialovou lampou. 
Tento typ efektivně ničí toxické látky, viry i bakterie obsažené ve vzduchu. 
Proces čištění probíhá v přítomnosti katalyzátoru, např. oxid titanu (TiO2) pod 
vlivem ultrafialového záření vyzařovaného ultrafialovou lampou. Dalším 
rozšířeným typem čistíren vzduchu jsou čistírny obsahující generátor 
negativních iontů - tzv. ionizátory. Ionizátory generují záporné ionty, které se 
ve vzduchu navazují na kladné ionty nečistot. Tím dochází k sedimentaci 
prašných částic z ovzduší a tyto částice se pak zachycují na nejbližších 
plochách. Výsledkem je výrazné snížení koncentrace respirabilního prachu ve 
vnitřním ovzduší. Výhodou ionizátorů je naprosto bezhlučný provoz a produkce 
malých záporných iontů, které mimo čistění vzduchu dokáží vzduch také 
osvěžit. Moderní čistírny vzduchu v sobě často kombinují více výše popsaných 
technologií a tím dokážou čistit vzduch s vyšší účinností a zároveň dokáží 
eliminovat všechny částice obsažené ve vzduchu, včetně škodlivých plynů 
a pachů. 
 
Čistírny vzduchu provádí nejen čištění a osvěžování vzduchu, ale také účinné 
odstraňování cigaretového kouře, chemických látek, aerosolů, bakterií a virů. 
5,6]. 
 
Vedle klasických typů čističek a ionizátorů vzduchu přinášejí současné 
moderní technologie kombinující v jednom přístroji dva přístroje, a to výkonnou 
zcela nehlučnou (nemá ventilátor), bezúdržbovou aktivní čističku vzduchu 
a zároveň výkonný regulovatelný ionizátor zdraví prospěšných kyslíkových 
iontů - a to bez dalších nákladů na její provoz - bez kupování filtrů na čištění 
vzduchu. Čističky a ionizátory vzduchu v jednom fungují na dvou principech 
čištění vzduchu (přímé a nepřímé). Přímé čištění vzduchu využívá 
elektrostatický filtr, který zachycuje škodliviny s účinností blížící se k 100 %. 
Nepřímé, využívající princip iontových clusterů, kde záporně nabité vzdušné 
anionty k sobě jako magnet přitahují opačně nabité částice. Všechny prachové 
částice, nečistoty, viry i bakterie mají opačný náboj / kladný /, a jsou proto 
anionty přitahovány do shluků - clusterů a jsou účinněji zachycovány 



140 
 

elektrostatickým filtrem, nebo klesají k zemi, kde je možné je jednoduše 
zneškodnit [5,6]. 
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7 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ A ZÁŘENÍ 
 
Elektrická zařízení výrobního a spotřebního charakteru vyzařují do svého okolí 
elektrická a magnetická pole různých frekvencí a intenzit. Vlivem reflexí 
a interferencí dochází k zesilování elektromagnetického záření, jehož 
nepříznivé působení je aditivní složkou celkového negativního vlivu 
civilizačních faktorů, které se v prostředí budov nacházejí. 
 
7.1 Základní pojmy 
 
Elektromagnetické pole je prostor, ve kterém se projevují účinky 
elektromagnetických vln. Schéma elektromagnetického pole a jeho složky je 
znázorněno na Obrázku 7.1.  
 

 
Obrázek 7.1 Složky elektromagnetického pole [1] 

 
Elektromagnetická vlna je charakterizována velikostí a směrem své 
elektrické a magnetické složky. Obě složky pole jsou kolmé k sobě navzájem 
a kolmé ke směru šíření. Elektromagnetická vlna je definována frekvencí 
a vlnovou délkou, které jsou definovány vztahem: 
 

         [m]    (7.1) 

 
λ - vlnová délka      [m] 
v - rychlost šíření elektromagnetických vln  [m/s] 
f - frekvence      [Hz] 
 
Rychlost šíření elektromagnetických vln je závislá na prostředí, ve vakuu 
a přibližně ve vzduchu se šíří rychlostí světla v = 3.108 m/s [1-3]. 

f
v

=l
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Intenzita elektromagnetického pole je různě definována v pásmu nízkých 
a vysokých frekvencí. Při nízkých frekvencích se bere v úvahu zvlášť 
magnetické a elektrické pole. Magnetické pole vzniká průchodem proudu 
vodičem. Čím je větší odběr spotřebiče, tím větší magnetické pole se tvoří 
v jeho blízkosti a v blízkosti přívodních kabelů. Měří se v jednotkách [T - tesla]. 
Elektrické pole vzniká rozdílem napětí a měří se v jednotkách [kV/m] nebo ve 
[V/cm]. V pásmu frekvencí od 60 kHz do 300 MHz představuje intenzita 
elektromagnetického pole elektromotorickou sílu ve voltech indukovanou ve 
vodiči délky 1 m. Jednotkou je [V/m]. V pásmu frekvencí nad 300 MHz se 
intenzita elektromagnetického pole vyjadřuje výkonovou hustotou, která se 
rovná poměru výkonu k velikosti plochy, kterou prochází. Jednotkou je 
[μW/cm2].  
 
Ozáření je součin intenzity pole a času působení tohoto pole. Jednotkou 
v pásmu nízkých a vysokých frekvencí je [V.s/m] a v pásmu velmi vysokých 
frekvencí je [(μW·s/cm]. 
 
Elektrosmog je všechno to neviditelné záření, které dnes vydávají domácí 
elektrospotřebiče. Elektrosmog je elektromagnetické záření, které se vyskytuje 
tam, kde dochází k výrobě a přenosu elektrické energie – při používání 
elektrických přístrojů, v mobilních sítích, v telekomunikaci, ale v i televizním 
a rozhlasovém vysílání. V závislosti na frekvenci se elektrosmog rozděluje na 
nízkofrekvenční a vysokofrekvenční. 
 
7.2 Charakteristika elektromagnetické složky prostředí 
 
Elektromagnetické mikroklima je složka prostředí vytvářená 
elektromagnetickým střídavým polem elektromagnetických vln o vlnové délce 
větší než 1 mm (3.1011 Hz) v uvažovaném prostoru. V prostorech určených 
pro častý pobyt osob a spánku by neměla magnetická indukce překročit 
hodnotu 25 nanotesla, tedy 0,025 µT (mikrotesla). Součástí 
elektromagnetického mikroklimatu jsou elektromagnetická pole tvořena pouze 
elektromagnetickými vlnami určitých vlnových délek. Elektromagnetická pole 
tvořena elektromagnetickými vlnami jiných délek jsou součástí jiné složky 
vnitřního prostředí budov, např. světelné záření je součástí světelné složky 
prostředí. 
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Obrázek 7.2 Spektrum elektromagnetických vln [1] 
 
7.3 Faktory elektromagnetické zátěže 
 
Nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření pro zaměstnance a fyzické 
osoby v komunálním prostředí, způsob jeho zjišťování, hodnocení expozice, 
minimální rozsah informací o ochraně zdraví při práci a minimální rozsah 
opatření k ochraně zdraví stanovuje Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně 
zdraví před neionizujícím zářením [4]. 
 
Elektromagnetické vlny se dělí na nízkofrekvenční o frekvenci 60 kHz 
(nejčastěji 50 - 60 kHz) produkované rozvody elektrického proudu a domácími 
spotřebiči, vysokofrekvenční (60 kHz až 300 MHz) Hertzovy vlny, dále s velmi 
vysokou frekvencí (nad 300 MHz) a mikrovlny. Vysokofrekvenční vlny se dále 
dělí na tři pásma: 

 
• od 60 kHz do 3 MHz   - dlouhé až střední rozhlasové vlny, 
• nad 3 MHz do 30 MHz  - střední až krátké rozhlasové vlny, 
• nad 30 MHz do 300 MHz - krátké až velmi krátké rozhlasové vlny. 
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Složkou elektromagnetického mikroklimatu je elektromagnetické pole 
vytvářené elektromagnetickými vlnami o frekvenci od 60 kHz do 300 MHz, tj. 
vlnové délky 10 km až 1 m (po staru tzv. pásmo vysokých frekvencí vf) 
a elektromagnetickými vlnami od 300 MHz do 300 GHz, tj. vlnové délky 1 m až 
1 mm (po staru pásmo velmi vysokých frekvencí vvf). Pokud zůstává amplituda 
po celou dobu provozu stále stejná, jde o tzv. stálý, nepřerušovaný provoz - cw 
(continuous wave). Jedná se o typický provoz např. rozhlasových a televizních 
vysílačů.  Pokud je signál přerušovaný, jde o tzv. pulzní provoz, se kterým 
pracují např. radary [2,3]. 
 
7.4 Zdroje elektromagnetického záření 
 
Elektromagnetické záření se dostává do vnitřního prostředí budov 
z venkovního prostředí, nebo je produkováno přímo ve vnitřním prostředí. Ve 
venkovním prostředí jsou přirozeným zdrojem elektromagnetického záření 
výboje při bouřích a při sluneční činnosti. Umělým zdrojem jsou vysílače 
(rozhlas, televize, základové stanice mobilních telefonů, radionavigace, 
radioastronomie, meteorologie, dálkové řízení mechanismů) a vedení 
vysokého napětí. Ve vnitřním prostředí budov jsou nejčastějším zdrojem 
mobilní telefony, počítače, mikrovlnné trouby. V průmyslu jsou to různé 
speciální pracoviště, např. s indukčními pecemi (ocelárny) a se svařovacími 
automaty, sušárny nátěrů apod. Ve dřívějších CRT monitorech jsou zdrojem 
elektromagnetického záření katodové trubice. Monitory s tekutými krystaly 
(LCD) nejsou zdrojem elektromagnetického záření. V Tabulce 7.1 jsou 
uvedeny hodnoty indukce magnetického pole běžně používaných elektrických 
spotřebičů [5,6]. 
 
Tabulka 7.1 Hodnoty magnetické indukce domácích elektrických spotřebičů [5,6] 

Spotřebič Magnetická indukce [μT] ve vzdálenosti 
0,03 m 0,3 m 1 m 

Mikrovlnná trouba 75-200 4 -8 0,25-0,6 
Elektrický sporák 1-50 0,15-0,5 0,01-0,04 

Kávovar 1,8-25 0,08-0,15 0,01 
Myčka nádobí 3,5-20 0,6 -3 0,07-0,3 

Chladnička 0,5-1,7 0,01-0,25 0,01 
Televizor 2,5-50 0,04 -2 0,01-0,15 
Žehlička 8-30 0,12-0,3 0,01-0,025 

Vysoušeč vlasů 6-2000 0,01 -7 0,01-0,3 
Holicí strojek 15-1500 0,08 -9 0,01-0,3 
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7.5 Metodologie hodnocení elektromagnetického 
mikroklimatu 

 
Z celé řady studií je zřejmé, že, nekontrolovatelný elektromagnetický smog, jak 
se někdy nazývá časově i místně proměnná směs vysokofrekvenčního záření 
a může mít různé negativní důsledky. 
 
Úroveň a průnik vysokofrekvenčního vyzařování z mobilního telefonu a dalších 
elektrozařízení závisí na kmitočtu, výkonu vysílače, druhu modulace, na 
konstrukci a umístění antény a také na síle pole základnové buňkové stanice 
v daném místě. 
 
V Německu se objevil na trhu elektroniky výrobek - osobní detektor 
elektromagnetického smogu. Pokud se osoba vybavená tímto zařízením 
dostane do vysokofrekvenčního pole většího, než je definovaná úroveň, ozve 
se varovný signál a příslušná naměřená hodnota se uloží spolu s časovým 
údajem do interní elektronické paměti. Přístroj dokáže přenést naměřené 
hodnoty do externího počítače. Pomocí dodávaného softwaru lze zpětně 
z počítače funkci přístroje naprogramovat, naměřené výsledky analyzovat 
a graficky vyhodnotit. Pro detektor není problémem registrovat i samostatné 
elektrické nebo magnetické pole v širokém spektru frekvencí a indikovat zóny 
se zvýšeným magnetickým polem, například v blízkém okolí televizorů, 
počítačových monitorů, transformátorů a různých ovladačů. Překročení 
normovaných hodnot může ohrožovat nejen lidi a zvířata, ale také 
mikroelektroniku nebo různá magnetická záznamová media. 
 

 
 

Obrázek 7.3 Ilustrační obrázek měřiče elektromagnetického pole  
 
Princip elektromagnetických měřicích přístrojů je založen na silovém působení 
dvou feromagnetických plíšků nacházejících se v magnetickém poli cívky. 



146 
 

U původního konstrukčního uspořádání bylo do dutiny válcové cívky vtahováno 
feromagnetické jádro zavěšené na pružině, která vyvolávala řídicí sílu. 
V současnosti se toto uspořádání měřicího obvodu používá pouze u některých 
orientačních měření. V současné době používané přístroje se skládají z pevné 
válcové cívky, na jejíž vnitřní straně je umístěn pevný plíšek. Druhý, pohyblivý 
plíšek je umístěn na hřídelce otočného ústrojí, které má zpravidla hrotové 
uložení. Protéká-li cívkou proud, dojde k tomu, že oba plíšky se vlivem 
magnetického pole zmagnetují souhlasně a začnou se odpuzovat. Pohyblivý 
plíšek se začne pevnému vzdalovat a tím natáčí ručku. Direktivní moment 
ústrojí je vyvozován spirálovou pružinou. Dojde-li k vyrovnání pohybového 
momentu vyvozeného odpudivou silou plíšků a direktivního momentu pružiny, 
ručka se ustálí. Přístroje pracují s poměrně slabým magnetickým pólem, proto 
nelze použít magnetické tlumení. Z tohoto důvodu se používá tlumení 
vzduchové pomocí křidélka pohybujícího se v uzavřené vzduchové komůrce 
[7]. 
 
Odchylka feromagnetických přístrojů je úměrná druhé mocnině proudu 
protékajícího cívkou, stupnice je tedy nerovnoměrná. Kvadratická závislost 
výchylky na proudu může být částečně linearizována vhodným tvarem 
a počáteční polohou plíšků. Počátek stupnice má však vždy zhuštěné dělení 
a nelze tedy odečítat malé výchylky měřené veličiny. Zbylá část stupnice má již 
přibližně lineární dělení. U feromagnetických přístrojů se používají plíšky 
různých tvarů dle potřebné citlivosti měření [7]. 

 
7.6 Biologické účinky 
 
Nejcitlivějšími orgány na působení elektromagnetického záření jsou kůže, oči, 
nervový systém a pohlavní orgány. Z hlediska působení na lidský organismus 
je závažnější modulace amplitudová než modulace frekvenční. Stejně tak 
pulzní provoz při stejné průměrné intenzitě pole je nebezpečnější svou 
nárazovostí než nepřerušovaný provoz, protože dochází k vyzařování 
okamžité velké energie. Dochází k bolestem hlavy, žaludečním a kožním 
potížím, depresím, při dlouhodobé expozici i k poruchám spermiogeneze 
a kataraktu [5,6]. 
 
Výrazně se tyto příznaky projevují na lidech hypersenzitivních (alergických) na 
elektromagnetické záření. Ohroženi však mohou být i lidé, kteří alergií netrpí. 
Byla zjištěna souvislost mezi nádorovými onemocněními a vystavením 
působení nízkofrekvenčních magnetických polí. Mezi dětmi, které žijí 
v blízkosti vedení vysokého napětí, se potvrdil vyšší počet onemocnění na 
leukémii [5,6]. 
 
Také se potvrdilo působení mobilních telefonů na kardiostimulátor, přístroj, 
který pomáhá regulovat srdeční rytmus. Pokud se zapnutý mobilní telefon 
nachází v blízkosti kardiostimulátoru, dochází u těchto lidí k bušení srdce 



147 
 

a závratím. Mobilní telefon vyzařuje stejné záření jako mikrovlnná trouba, 
nicméně rozdíl je ve výkonu, protože tyto trouby mají výkon minimálně 600 W, 
zatímco telefony jen kolem 2 W. Pokud je mobilní aparát držen těsně u hlavy, 
polovinu energie pohltí kůže a lebka. Mozek se přesto zahřívá, což může mít 
vliv na mozkové buňky, a to na molekulární úrovni. Podle výsledků 
provedených studií, záření z mobilních telefonů zjednodušuje cestu toxickým 
látkám do mozku tím, že otevírá ochrannou mozkovou bariéru, která přístup 
těchto látek z krve do mozku blokuje. Také bylo zjištěno, že magnetické pole 
mobilních telefonů zvyšuje krevní tlak. Zaměstnanci, kteří nosí mobilní telefony 
po celou pracovní směnu, jsou postiženi psychosomatickými problémy od 
bolení hlavy a respiračních poruch po nespavost, či střevní problémy [5,6]. 
 
7.7 Úprava elektromagnetické složky prostředí 
 
Elektromagnetickou složku prostředí lze upravit zásahem do zdroje 
elektromagnetického záření, do pole přenosu od zdroje k exponovanému 
subjektu a na subjektu - exponované osobě nebo na neživém subjektu. 
 
Vědní obor zabývající se ochranou uživatelů před působením 
elektromagnetického záření se nazývá elektromagnetická kompatibilita (EMC, 
Electromagnetic compatibility). Své uplatnění má nejen na specializovaných 
pracovištích, ale také ve všech prostorech, kde lidé přicházejí do styku 
s elektromagnetickým zářením. 
 
Optimalizaci elektromagnetického mikroklimatu lze provést úpravou zdroje. 
Také zde je možné uplatnit princip ALARA (As Low As Reasonable 
Achieveable). Úprava spočívá v odstranění nebo alespoň maximální možné 
redukci nebo odstínění zdroje elektromagnetického záření.  
 
Ke stínění místnosti se používá hliníkový nebo měděný plech o minimální 
tloušťce 0,5 mm. Stínění musí být uzemněno, jinak může situaci zhoršit. 
Stínění se uskutečňuje kovovým povlakem na stěnách, stropě a podlaze, okna 
se kryjí síťkou. Kabelové rozvody v budovách je také nezbytné stínit, aby 
intenzita elektrického pole byla pod 10 V/m. 
 
Zásah do pole přenosu spočívá v místním ochranném stínění podle stejných 
zásad jako při stínění u zdroje a ve vhodném návrhu dispozice budov ve 
vztahu k zařizování interiéru. 
 
Zásah na subjektu je založena na omezení pobytu v působícím 
elektromagnetickém poli, v použití osobních ochranných pomůcek, což je 
nezbytné v některých speciálních případech, např. při práci s generátory. 
Používá se ochranný oděv z kovových vláken, brýle se zlatým filtrem na skle 
a po stranách s drátěnou vložkou. 
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8 AEROSOLY 
  
Aerosoly jsou vážnými činiteli čistoty prostředí v budovách. Pod pojmem 
aerosoly rozumíme pevné (prachy) nebo kapalné částice (mlhy) rozptýlené ve 
vzduchu. Z hygienického hlediska jsou sledovány jejich koncentrace v různých 
frakcích a schopnost těchto částic pronikat až do alveolárního traktu plic, kde 
se usazují a způsobují poškození zdraví. Aerosolové mikroklima je složka 
vnitřního prostředí tvořená aerosolovými toky v poli přenosu, které působí na 
subjekt a spoluvytvářejí jeho celkový stav. Ve vnějším ovzduší velkoměst se 
koncentrace pohybuje od 1 až do 3 mg.m-3. V čistém horském prostředí se 
vyskytuje v koncentraci od 0,05 do 0,5 mg.m-3 [1,2]. 

 
8.1 Základní pojmy 
 
Aerosol je speciálním typem disperzní soustavy, sestávající se z plynné fáze 
a pevných nebo kapalných částic, které jsou v ní rozptýleny. 
 
Disperzní soustava je soustava alespoň dvou druhů fází, přičemž jedna fáze 
(disperzní fáze) je rozptýlená v druhé (disperzní prostředí). 
 
Disperzní fáze je dispergující látka tvořená kolektivem částic. 
 
Dispergující prostředí je prostředí, v kterém je disperzní fáze rozptýlená. 
 

Stupeň disperzity se z fyzikálního hlediska definuje jako poměr povrchu 
všech částí k celkovému objemu [3].  
 
Specifický povrch disperzních soustav je celkový povrch disperzních částic, 
který se vztahuje na jednotku hmotnosti. Aerosoly mají velmi velký specifický 
povrch. 
 

Aerodynamický průměr částic je průměr částic při hustotě kolem 1g/cm3 
padající pádovou rychlostí způsobenou gravitační silou při ustálené teplotě, 
tlaku a vlhkosti vzduchu. 
 
Tuhé částice PM10 (particulate matter) obsahují částice s velikostí 2,5 až 
10 µm, přičemž 50 % těchto částic má aerodynamický průměr 10 µm. 
 
Tuhé částice PM 2,5 (particulate matter) obsahují částice s velikostí 
2,5 a méně, přičemž 50 % těchto částic má aerodynamický průměr 2,5 µm. 
 
Hmotnostní koncentrace vyjadřuje hmotnost tuhých částic v objemové 
jednotce vzduchu [mg/m3 nebo µg/m3]. 
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Početní koncentrace vyjadřuje počet částic v objemové jednotce vzduchu 
[počet částic/m3]. 
 
Infekční prach obsahuje velké množství choroboplodných zárodků. 
  
Karcinogenní prach je tvořen částicemi, které svou chemickou podstatou 
mohou způsobit nádorové onemocnění. Mezi tyto látky patří: azbest, umělá 
minerální vlákna (čedičové, keramické, skleněné).  
 
 
8.2 Dělení tuhých aerosolů  
 
Pevné aerosoly lze třídit dle původu na prach  organický (živočišný a rostlinný), 
anorganický (kovový, nekovový) a smíšený. Prachové částice rostlinného 
a živočišného původu jsou lehčí než částice anorganické. Většinou jsou 
vláknité, rozvětvené v chomáčcích, zatímco nerostné částice jsou hranolovité 
nebo kulovité s hladkými nebo ostrými hranami. Počty prachových částic 
uvolněných do prostoru různou lidskou činností udává Tabulka 8.1. Na 
usazování (sedimentaci) částic prachu v ovzduší působí zemská přitažlivost, 
odpor vzduchu a elektrická polarita jednotlivých ploch v prostoru. 
 
Tabulka 8.1 Počet částic dodávaných do ovzduší při různé lidské činnosti 

Druh činnosti Počet částic za minutu 
Klid 100 000 

Lehké pohyby ve stoje, či vsedě 500 000 
Pohyby rukou, hlavou ve stoje, či vsedě 1 000 000 

Usednutí na židli 2 500 000 
Pomalá chůze 5 000 000 
Rychlá chůze 7 500 000 
Cvičení a hry 15 000 000 – 30 000 000 

 
Nejznámějším případem kapalného aerosolu je obyčejná mlha, která vzniká 
kondenzací vodní páry při poklesu teploty vzduchu pod rosný bod. Různé 
aerosoly vznikají v průmyslových provozech. Aerosoly dělíme podle složení na  
monodisperzní - částice mají zhruba stejnou velikost, a  polydisperzní - 
obsahují různé velikosti částic. Podle velikosti částic aerosoly dělíme na  páry 
(částice do 10-4 µm) a spreje  (částice větší než 10 µm). Okamžitě po svém 
vzniku mění kapalné aerosolové částice svůj tvar, to je způsobeno 
odpařováním tekutiny a slučováním částic při srážkách. Také mohou získávat 
elektrické náboje. 
 
Podle způsobu vzniku rozdělujeme aerosoly na disperzní a kondenzační. 
Disperzní aerosoly vznikají dispergací nebo rozprášením pevných látek 
a kapalin. Kondenzační aerosoly vznikají kondenzací přesycených par nebo 
vznikem netěkavých látek při vzájemných reakcích plynů a par. Taktéž mohou 
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vzniknout smíšené aerosoly, vytvořené jak rozprášením, tak vypařením (např. 
spaliny dieselových motorů, prachy a dýmy vzniklé při elektrickém svařování). 
 
Kapalné aerosoly se nazývají mlhy, tuhé disperzní aerosoly prachy a tuhé 
kondenzační aerosoly dýmy. V reálných systémech se často setkáváme 
s aerodisperzními soustavami s komplexní strukturou, v nichž aerosoly 
pyrogenické povahy obsahují současně tuhé částice i částice kapalné fáze, 
tzv. smog. Smog se tvoří nad průmyslovými centry a velkoměsty a je stálejší 
než dýmy a mlhy. Pokud jsou tuhé částečky kouře obalené kapalnými 
kondenzačními produkty (např. kapičky vody, dehtu), klasifikujeme je jako 
dýmy s charakterem mlh, a v případě přilnutí částic k mlžným kapkám je 
považujeme za mlhy s charakterem dýmů. Jako kondenzační centra mohou 
sloužit nejen tuhé částice, ale také ionty a molekuly hygroskopických látek. 
 
Podle tvaru částic lze rozdělit aerosoly na korpuskulární, laminární a fibrilární 
disperzní soustavy. Korpuskulární disperzní soustavy jsou tvořeny 
izometrickými disperzními částicemi, jejichž rozměry jsou ve všech třech 
prostorových směrech přibližně stejné. Laminární (minerální částice bentonitu 
a kaolinu) a fibrilární disperzní soustavy (přírodní a umělá vlákna anorganické 
nebo organické povahy) mají částice anizometrické. U takových částic 
převládá jeden nebo dva z jejich rozměrů a řadí se mezi diformní soustavy. 
 
Částice aerosolů mohou mít rozměry od několika nanometrů až po milimetry. 
Soustavy sestávající se z částic stejné velikosti se nazývají monodisperzní. 
Ty se v praxi nevyskytují. Soustavy s částicemi různých rozměrů se nazývají 
polydisperzní soustavy. Velikost částic závisí ve značné míře na způsobu 
vzniku a na vnějších podmínkách. Charakteristické rozměry částic pocházející 
z různých zdrojů jsou na Obrázku 8.1 [4,5]. 
 
Pokud lineární rozměr částic rozptýlených v prostředí je aspoň v jednom směru 
prostoru menší než 1 µm a větší než 0,001 µm, pak se tyto disperzní soustavy 
označují jako koloidní. Částice takovéto soustavy můžeme pozorovat pouze 
pod elektronovým mikroskopem. Soustavy složené z částic velikosti nad 1 µm 
se nazývají hrubodisperzní. Naopak soustavy obsahující částice s rozměry pod 
0,001 µm jsou soustavy analyticky disperzní. 
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Obrázek 8.1 Velikost částic pocházejících z různých zdrojů [4,5] 
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8.3 Vlastnosti tuhých částic  
 
Difúze je tím rychlejší, čím intenzivnější je Brownův pohyb. Hmotnost, rozměr 
a tvar částic má velký vliv na pohyb aerosolů v poli přenosu. Pohyb částic 
menších než 1 µm se řídí zákony Brownova pohybu. Jedná se o tepelný pohyb 
vyvolaný nárazy molekul disperzního prostředí na částice. Menší částice se 
pohybují intenzivněji. Intenzita Brownova pohybu klesá s rostoucím rozměrem 
částic a roste s teplotou. Částice větší než 4 µm nevykazují Brownův pohyb 
vůbec. Impulsy malých částic nejsou vyvážené a tak v určitém okamžiku 
převládá směr, který se jeví jako náhodný. V dalším okamžiku převládnou 
impulsy v jiném směru. Částice změní směr svého pohybu a výsledkem je 
ustavičný, velmi nepravidelný, klikatý pohyb částic, který se skládá z různě 
dlouhých přímočarých drah. Tepelný pohyb v koloidních soustavách je příčinou 
difúze. V místech o různé koncentraci částic v disperzním prostředí dochází 
k samovolnému vyrovnávání koncentračních rozdílů difúzí disperzních částic 
k místům menší koncentrace [4,5]. 
 
Na částice koloidně disperzního systému působí zemská gravitace a tím 
dochází k jejich sedimentaci. Vliv gravitace je zanedbatelný pouze u soustav 
s vyšším stupněm polydisperzity. Větší částice sedimentují mnohem rychleji 
než menší částice stejné hustoty. Rozměrově velké částice (d > 10 µm) 
sedimentují v blízkosti zdrojů znečisťování, a zřídka se srážejí a kondenzují. 
U soustav s vyšším stupněm disperzity se však uplatňuje také tepelný pohyb 
částic. Koncentrační rozdíly v důsledku sedimentace se vyrovnávají 
Brownovým pohybem a dochází k difúzi směrem nahoru, která částečně ruší 
účinky sedimentace. Po určitém čase dochází k sedimentační rovnováze. Při 
sedimentační rovnováze se v gravitačním poli mění koncentrace částic 
s výškou (hypsometrický zákon). Sedimentační rychlosti částic některých 
typických koloidních i hrubých disperzí ve vzduchu jsou uvedené v Tabulce 8.2 
[5]. 
 
Tabulka 8.2 Sedimentační rychlosti částic některých disperzí [5] 

Disperzní soustava Průměr částic 
[µm] 

Sedimentační rychlost 
[cm/s] 

dešťové kapky 
hrubé tuhé částice 

tuhé částice 
vodní mlha 

dým  

100 
50 
10 
1 

0,1 

100 
40 
1,6 
10-2 

3.10-4 
 
Tyto úvahy platí jen za podmínek, kdy je rozpouštědlo v klidu. V atmosféře se 
však vzduch neustále promíchává tepelnými konvekčními proudy, což 
sedimentaci aerosolů značně zpomaluje. Rychlost šíření částic aerosolů závisí 
na proudění vzduchu a mikroskopických podmínkách. Aerosoly ve venkovním 
prostředí se dostávají do velkých vzdáleností od zdroje a kumulují se v horních 



154 
 

vrstvách atmosféry. Mraky částic odrážejí část slunečního záření, což se 
projevuje ve změně průměrné přízemní teploty atmosféry. Jemné částice 
s průměrem pod 2,5 µm setrvávají ve vzduchu a mohou být transportovány do 
velkých vzdáleností (100 - 1 000 km). Hrubší částice setrvávají ve vzduchu 
krátce a jejich délka transportu se udává v rozmezí desítek kilometrů. Některé 
důležité vlastnosti částic různých rozměrů, jako jsou rychlost sedimentace, 
rychlost difúze, rychlost depozice, čas setrvání částic v atmosféře 
a vzdálenost, na kterou mohou být tuhé částice transportovány, jsou pro 
venkovní prostředí přehledně shrnuty v Tabulce 8.3 (čas setrvání v atmosféře 
a transportní vzdálenost měřená při rychlosti větru 2 m/s, teplotě 20 °C, tlaku 
101 325 Pa) [5].  
 
Tabulka 8.3 Charakteristiky tuhých částic různých rozměrů  [5] 

 Průměr částice  
10 nm 30 nm 0,1 nm 0,3 nm 1 nm 3 nm 10 nm 30 nm 

Sedimentace 
[m/s] 6,7.10-8 2,1.10-7 8,7.10-7 4,2.10-6 3,5.10-5 2,8.10-4 3,1.10-3 2,7.10-2 

Difúze 
[m/s] 3,2.10-4 1,1.10-4 3,7.10-5 1,6.10-5 7,4.10-6 4,1.10-6 2,2.10-6 1,3.10-6 

Rychlost 
depozice 
[m/s] 

- 8.10-3 2.10-4 1,5.10-4 2.10-4 3.10-3 2.10-2 3.10-2 

Čas setrvání 
[den] 0,3 1,7 5 7,6 7,6 4,6 2,7 0,5 

Vzdálenost 
[km] 60 300 860 1320 1320 800 460 86 

 
V důsledku Brownova pohybu dochází mezi částicemi k vzájemným srážkám, 
které vedou ke vzniku nových, větších a nepravidelnějších částic. Za 
normálních podmínek jsou aerosoly značně nestálé systémy. Příčinou velké 
nestálosti s disperzním plynným prostředím je fakt, že všechny částice 
disperzní fáze nemají souhlasný elektrický náboj a nemají lyosféry (vrstva 
čistého disperzního média obklopující dispergovanou částici). Proto každá 
srážka mezi dvěma částicemi vede v takových soustavách ke koagulaci. 
Nejméně stálé jsou aerosoly s nejhrubšími a nejjemnějšími částečkami. 
Koagulaci aerosolů napomáhá polydisperzita soustavy a anizometrický tvar 
částic. Polydisperzní aerosoly koagulují zpočátku rychleji než monodisperzní. 
Malé částice v důsledku velké koagulační rychlosti vymizí a největší se 
odstraní sedimentací. Tak systém přechází postupně na více monodisperzní 
[4,5]. 
 
Rychlost koagulace aerosolů závisí především na koncentraci, velikosti, tvaru, 
elektrickém náboji a chemické povaze částic a na viskozitě disperzního 
prostředí. Pro částice menší než 0,5 μm roste rychlost koagulace s klesajícím 
rozměrem částic. Koagulace aerosolů s vysokým stupněm polydisperzity je 
zpočátku velmi rychlá, ale po určitém čase se zpomalí vlivem poklesu 
koncentrace a difuzivity částic. Zanikání částic aerosolů se urychluje, když 
soustava obsahuje nesouhlasně nabité částice. Při koagulaci dýmů vznikají 
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řídké řetězové shluky. Kapalné částice mlhy agregují sléváním menších částic 
do větších kapek. Rychlost koagulace roste se zvyšováním koncentrace částic 
aerosolu. Hodnoty početní koncentrace, které jsou významné z hlediska 
koagulace, tak mohou dosáhnout pouze nanometrové částice. Koagulace jako 
způsob zániku aerosolů je proto významná jen pro nejmenší nanometrové 
částice [4,5]. 
 
S kinetickými vlastnostmi souvisí i další jevy charakteristické pro koloidní 
soustavy s plynným prostředím, jako jsou termoforéza, fotoforéza 
a termoprecipitace. Termoforéza je pohyb částic aerosolu ve směru klesající 
teploty. V oblasti vyšší teploty mají molekuly větší kinetickou energii, takže při 
nárazu na povrch částice z této strany udělují částici větší impulz než 
molekuly, které do ní narážejí z opačné chladnější strany. Fotoforéza je pohyb 
částic při osvětlení z jedné strany a je zvláštním případem termoforézy. 
U neprůhledných částic se pozoruje kladná fotoforéza, tj. pohyb ve směru 
světelného paprsku, u průhledných částic lze pozorovat i negativní fotoforézu, 
protože paprsky, které se na částici lámou, mohou zahřívat zadní stranu 
částice více než stranu přední. Termoforéza a fotoforéza se projevují při tvorbě 
a pohybu oblaků. Termoprecipitace je usazování částic aerosolů na chladných 
površích, protože při styku s nimi ztrácejí částice svou kinetickou energii. Tím 
se vysvětluje usazování prachu na stěnách a stropech v blízkosti radiátorů, 
lamp a v komínech [4,5] 
 
Optické vlastnosti aerosolů se řídí zákonitostmi koloidně disperzních soustav. 
Pokud jsou disperzní částice aerosolů menší než vlnová délka dopadajícího 
světla, dochází k rozptylu světla. V případě, že aerosol obsahuje částice větší 
než je vlnová délka dopadajícího světla, dochází k absorpci světla, což se 
projeví pozorovatelným zákalem. Se zvětšujícím se stupněm polydisperzity 
zákal ustupuje a ve větší míře nastává rozptyl paprsků. Pokud jsou částice 
koloidní soustavy elektricky vodivé, kromě rozptylování světla se absorbuje 
i elektrická energie a soustava se zabarví. Metody založené na rozptylu světla 
poskytují cenné údaje o velikosti, tvaru, symetrii, množství, molekulové 
hmotnosti, stupni agregace jakož i o povaze mezimolekulárních sil mezi 
částečkami a disperzním prostředím. V důsledku rozdílné hustoty a indexu 
lomu disperzní fáze a disperzního plynného prostředí se optické vlastnosti, 
zvláště rozptyl, projevují velmi výrazně. Aerosoly se proto používají k vytváření 
kouřových clon [4,5]. 
 
Svými elektrickými vlastnostmi se aerosoly liší od koloidních soustav, 
především lyosolů (heterogenní disperzní systém s kapalným disperzním 
prostředím a tuhým disperzním podílem, tvořeným částicemi koloidních 
rozměrů, které jsou v daném disperzním prostředí nerozpustné). Tyto rozdíly 
jsou způsobeny tím, že u aerosolů není možné předpokládat vytvoření 
elektrické dvojvrstvy ani lyosféry. Přesto mohou být částice aerosolů za 
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určitých podmínek nabité, i když náboj není velký. Elektrický náboj získávají 
částice aerosolů hlavně: 
 

• vznikem aerosolů rozptýlením krystalů (náboj kationtů není vyvážený 
nábojem aniontů), 

• třením mezi dvěma částicemi anebo částicí a povrchem anebo částicí 
a prostředím, 

• vznikem částice kondenzací na elektricky nabitém kondenzačním 
centru, 

• absorpcí iontů plynu na povrch tuhých částic z atmosféry. 
 

Na rozdíl od koloidních roztoků, kde je velikost náboje částice obvykle 
podmíněna přednostní absorpcí iontů elektrolytů a odpovídá rovnováze mezi 
částicí a okolním prostředím, je náboj částice aerosolu náhodný a závisí plně 
na příčinách, které ho vyvolaly [4,5]. 
 
Podle chemického složení tuhých částic známe aerosoly anorganické, 
organické a smíšené. Tuhé částice anorganické povahy mohou být nekovové 
(křemičitany, SiO2, MgO apod.) nabíjející se kladně, anebo nabíjející se 
záporně s obsahem kovů (Cu, Ni, Pb apod.). Organický prach je živočišného 
anebo rostlinného původu (pyl, částice kůže, mikroorganismy apod.). 
Nejčastěji se vyskytují aerosolové částice smíšené povahy, které jsou směsí 
částic různého chemického složení.   
 
Jemné prachové částice s aerodynamickým průměrem menším než 2,5 µm 
jsou složené ze síranových, dusičnanových a amoniových iontů, elementárního 
uhlíku, z organických sloučenin a kationtů kovů (Pb, Cd, V, Ni, Cu, atd.). Tyto 
částice vznikají při spalování uhlí a olejů, nebo při sekundárních reakcích 
v atmosféře a při reakcích biogenních organických látek.  Hrubší prachové 
částice, které pocházejí z půdy, okolí cest, z průmyslového polétavého popílku 
jsou z chemického hlediska zejména oxidy křemíku, hliníku, železa, hořčíku 
(SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO), ale také uhličitany (např. CaCO3) anebo chloridy 
(NaCl). 
 
Aerosoly se z chemického hlediska klasifikují také podle prchavosti disperzní 
fáze na prchavé a neprchavé aerosoly. Převážnou část prchavých aerosolů 
tvoří mlhy, k neprchavým aerosolům řadíme prachy a dýmy. 
 
Z elementární analýzy tuhých částic, odebraných z vnitřního prostředí budov 
se zjistilo, že prachové částice obsahují okolo 40 % uhlíku, 5 % vodíku, 31 – 
36 % kyslíku a 3 % dusíku. Obsah uhlíku je dokonce vyšší než v aerosolech ve 
vnějším ovzduší. Velké množství uhlíkového materiálu ve vzorkách bylo 
potvrzené mikroskopicky (šupinky kůže, přírodní a syntetické vlákna, 
mikroskopické úlomky papíru, částečky cigaretového popelu). Kromě uhlíku, 
kyslíku, vodíku a dusíku se v tuhých aerosolových částicích ve vnitřním 
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prostředí budov nacházejí v zastoupení 0,2 - 2,5 % další prvky jako F, Na, Mg, 
Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu nebo Zn. Sodík a draslík se ve vzorkách 
tuhých částic ve vnitřním prostředí vyskytují zejména ve formě svých 
rozpustných solí. Více než polovina obsahu chlóru v analyzovaných vzorcích 
odpovídá rozpustným solím - chloridům. Dalších 40 % přítomného chlóru je 
vázáno ve formě organických sloučenin. Podobně jako v aerosolových 
částicích z vnějšího ovzduší se potvrdila přítomnost iontů: F-, Cl-, SO4

2-, NO3
-, 

K+ a  Ca2+ [5]. 
 
Aerosol jako soubor koloidních částic nedisponuje téměř žádnou měřitelnou 
hmotou. Aerosol je charakterizován početnou koncentrací jemných částic, což 
podmiňuje velký specifický povrch takového disperzního systému. Aerosoly 
svou přítomností ovlivňují rychlost chemických reakcí. Heterogenní chemické 
reakce, které probíhají mezi disperzními částicemi a plynným disperzním 
prostředím, mohou dosáhnout díky velkému specifickému povrchu velké 
rychlosti. Oxidační reakce mohou probíhat explozivně. Při těchto reakcích 
často oxidují tuhé látky, které v kompaktní formě se vzdušným kyslíkem 
nereagují. Absorpcí kyslíku na povrchu jednotlivých částic disperzního systému 
dojde k jeho zkoncentrování. Velký specifický povrch jemnodisperzních částic 
se může účastnit následujících procesů: 

 
• chemických reakcí s emisemi přítomnými v atmosféře, které probíhají 

rychleji a účinněji na povrchu pevných částic než v plynném prostředí, 
• kondenzace vodních par a metabolitů z transmisí (slabé roztoky 

kyselin, uhlovodíky, peroxidy), 
• absorpce molekul jiných škodlivin ve velkých koncentracích a jejich 

transportu, 
• zvýšení nebezpečí exploze hořlavých složek aerosolů v důsledku 

průběhu oxidačního procesu. 
 

Chemické vlastnosti aerosolů jsou určeny jejich složením nebo druhem látky 
(plynu), která se na povrchu částice absorbuje, přičemž tato absorbovaná látka 
může podstatně změnit vlastnosti částic. Většina toxických prvků (např. Pb, 
Mn, Cd, Cr, As, Ni) se koncentruje v nejjemnějších pevných částicích. Některé 
kovy přítomné v aerosolech se chovají jako katalyzátory chemických reakcí 
probíhajících v atmosféře. Chemická reaktivita částic je určena jejich 
chemickou povahou, velikostí povrchu částic a přítomností radikálů na jejich 
povrchu [4,5]. 
 
8.4 Zdroje tuhých částic  
 
Částice se dostávají do interiéru jednak z venkovního prostředí z přírodních 
zdrojů a jednak vznikají přímo uvnitř budovy v důsledku lidské činnosti. 
Sekundární částice vznikají přímo v atmosféře, a to buď změnou skupenství 
znečišťující látky, nebo při chemických reakcích primárních imisí. Mnohé tuhé 
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částice jsou přirozenou součástí atmosféry v důsledku přírodních procesů. 
Škála přírodních zdrojů částic je velmi pestrá. Mezi přírodní procesy, které 
ovlivňují koncentraci prachových částic v ovzduší, patří eroze půdy a hornin, 
vulkanická činnost, přírodní požáry, rozprašování mořské vody a biologické 
procesy. Na koncentraci znečišťujících částic přímo působí i koloběh vody 
v přírodě a sluneční záření. 
 
Z antropogenních zdrojů se na znečišťování prostředí tuhými aerosoly 
významně podílejí průmyslové odvětví, jako je energetika, chemický, hutní 
a silikátový průmysl, stavebnictví, výroba stavebních látek nebo zemědělství. 
K hlavním zdrojům znečištění kromě průmyslu patří také doprava, komunální 
zdroje a spalovny. Podíl znečištění ovzduší tuhými látkami na celkovém 
množství emisí představuje 11 %. Průmyslová výroba a spalování se na tomto 
množství podílí více než polovinou. Znečištění vzduchu ve vnitřním prostředí 
budov pochází z vnitřních a z vnějších zdrojů. Úroveň koncentrace částic ve 
vnitřních prostorách budov ovlivňuje několik faktorů. Na zvyšování jejich 
koncentrace se podílejí částice pocházející z vnějšího prostředí a činnosti 
prováděné ve vnitřním prostředí. Důležitou roli také hraje usazování a zpětné 
uvolňování částic z vnitřních povrchů, jakož i poměry při výměně vzduchu. 
 
Částice pronikající do vnitřního prostředí zvenku se liší svou povahou, 
složením, koncentrací a toxicitou a závisí na charakteru vnějšího zdroje. 
V typickém prostředí městské aglomerace jsou nejvýznamnějším vnějším 
zdrojem emise částic z dopravy a dalších spalovacích procesů. Obytné budovy 
nacházející se v blízkosti průmyslových oblastí nebo při frekventovaných 
komunikacích jsou výrazně zatěžovány částicemi z okolního prostředí. Částice 
se dostávají do obytných prostor nevhodným detailním řešením stavebních 
konstrukcí (netěsnými otvorovými konstrukcemi a jejich nekontrolovaným 
provozem a nevhodně navrženými soustavami techniky prostředí). 
 
K dominantním zdrojům částic v budovách patří stavební konstrukce, technika 
prostředí a charakter uživatelského režimu pobytových prostor budov. Činnosti 
člověka spojené s užíváním budov způsobují sekundární znečištění 
prostřednictvím resuspenze usazených nebo zachycených částic na površích 
stavebních konstrukcí a zařízení. Významnými zdroji sekundárního znečištění 
mohou být materiály a druh povrchových úprav stavebních konstrukcí. 
Charakter povrchů výrazně ovlivňuje sedimentaci nebo zachytávání tuhých 
částic [1-5]. 
 
8.5 Metodologie hodnocení výskytu aerosolů 
 
Metodika odběru vzorků chemických látek a suspendovaných částic frakce 
PM10 a PM2,5 ve vnitřním prostředí vychází z normy ČSN EN ISO 16000-
1:2007 Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků. Odběr vzorku 
je definován jako přesně změřený objem analyzovaného ovzduší vstupující do 
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analyzátoru nebo kolektoru pro následnou analýzu. Metody vzorkování lze 
rozdělit na aktivní, pasivní a přímý odběr vzorků. Aktivní odběry jsou založeny 
na separaci (záchyt do roztoků, záchyt na pevný sorbent, filtrace, extrakce). 
Pasivní odběry využívají principů difuze. Přímé odběry jsou využívány při 
měření automatizovanými systémy a při odběrech do kanystrů nebo do 
plynových vaků.  
 
Pro měření suspendovaných části ve vnitřním prostředí se v současnosti 
využívají dvě základní metody: nepřímé manuální gravimetrické metody 
a přímé přístrojové kontinuální metody. Kontinuální metody lze podle principu 
následně rozdělit na vibrační (mikrogravimetrické), absorpční (spektrometrické) 
a na optické čítače částic.  
 
Vzorek vnitřního ovzduší prochází samostatnou odběrovou sondou do 
analyzátoru, kde je signál z detektoru digitalizován nebo převáděn na 
definované napětí či proudové výstupy a dále zpracováván v řídícím 
vyhodnocovacím modulu. Systémy jsou obvykle vybaveny možností archivace 
dat a funkcí online exportu [6]. 
 
U manuální nepřímé gravitační metody dochází k záchytu suspendovaných 
částí na filtrační médium o předem stanovené porozitě (0,8 – 1,2 μm) při 
prosávání vzorku vnitřního ovzduší přes certifikovanou separační hlavici za 
standardního a konstantního průtoku vzorku. Rychlost průtoku se běžně 
pohybuje v rozmezí 15 až 40 l za minutu. Váhová koncentrace aerosolových 
částic se stanoví po přepočtu rozdílu váhy exponovaného a neexponovaného 
filtru na odebraném množství vzorku [6]. 
 

 
 

Obrázek 8.2 Vlevo čisté filtry, vpravo filtry po 24 hodinách [7] 
 
Mikrogravitační metoda je založena na kontinuálním mikrovážení částic 
zachycených z konstantního objemového proudu na sběrném filtru. Filtr je 
většinou vyroben ze skleněných vláken pokrytých vrstvou teflonu. Držák filtru 
neustále kmitá. Ve dvousekundových intervalech je měřena frekvence kmitání, 
která je při konstantní budící síle funkcí hmotnosti filtru. Z rozdílu frekvence 
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kmitání se vypočítává změna hmotnosti filtru, která je při konstantním 
objemovém proudu vzorku úměrná hmotnostní koncentraci zachycených 
částic. Rozsah měření této metody je 5 μg/m3 až několik g/m3 [6]. 
 
U metody absorpce částic β zářením je vzorek prosáván kontinuální rychlostí 
přes papírovou pásku, případně pásku ze skleněných vláken. Částice aerosolu 
jsou kontinuálně přeměřovány. Beta záření prochází přes exponovaný filtr 
a rozdíl mezi dvěma po sobě následujícími měřeními intenzity procházejícího 
záření je úměrný okamžité hmotnosti zachycených částic. Hmotnost částic je 
vztažena k odebranému objemu vzorku. Rozsah měření je do 10 μg/m3 [6]. 
 
Čítače částic jsou založeny na principu rozptylu a odrazu modulovaného 
monochromatického paprsku (laseru) na povrchu částic aerosolu. Rozptyl 
a odraz jsou funkcí velikosti aerodynamického průměru a tvaru částic. Měření 
touto metodou je velmi přesné. Pro přepočet na váhové konstrukce je nutno 
pomocí paralelního odběru vzorku a gravimetrického stanovení určit střední 
hustotu sledovaných částic [6]. 
 

 
 

Obrázek 8.3 Ilustrační obrázek stacionárního analyzátoru suspendovaných částic 
(prachoměr) 

 
8.6 Biologické účinky  
 
Biologický účinek závisí především na toku aerosolu do organismu, době 
expozice a koncentraci, na jeho chemickém složení a fyzikálních vlastnostech 
(na těchto základních charakteristikách závisí velikost částic, jejich tvar 
a pevnost, elektrický náboj, rozpustnost v biologických tekutinách). Podle 
účinku na organismu lze rozdělit působení na fyzikální (jež je hlavně 
mechanické), chemické (hlavně toxické), fyzikálně chemické a biologické 
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(hlavně alergizující a karcinogenní). Kromě toho je aerosol nositelem různých 
mikroorganizmů. Mechanicky působí aerosoly na pokožku, ve spojivkovém 
vaku, na sliznici, blokováním lymfatických cest v plicích apod. při delší expozici 
působí dráždivě a výsledkem bývají nespecifické zánětlivé změny kůže, 
spojivek a sliznic v závislosti na chemickém složení částic, jejich množství, 
velikosti, tvaru, hloubce působení a individuální reakci. 
 
Hlavním traktem vstupu aerosolů do organismu jsou dýchací cesty. Za určitých 
podmínek dochází i k expozici pokožky a spojivkového vaku. Inhalované 
částice se mohou usazovat v dýchacím traktu, nebo mohou být vydechovány. 
Místo usazování nebo pravděpodobnost vydechnutí závisí na rozměrech 
a vlastnostech částic a na způsobu dýchání. 
 
Rozměrové frakce částic za účelem posouzení jejich vlivu na zdraví definuje 
mezinárodní norma ČSN ISO 7708 (1998). Inhalační frakce zahrnuje částice, 
které jsou v těsné blízkosti nosu a úst a je možné je vdechnout. Podsystémem 
této frakce je tzv. extratorakální frakce nebo průdušnicová frakce, která 
zahrnuje částice, které jsou schopny proniknout po hrtan. Další frakce částic, 
thorakální frakce nebo hrudní frakce, zahrnuje částice zařazené 
s mimořádným zdravotním dopadem, protože jsou schopny dostat se za hrtan 
a přes oblast průdušnice a průdušek až po alveolární systém plic. Tato frakce 
se označuje i PM10 a obsahuje částice s aerodynamickým průměrem menším 
než 10 μm [8,9]. 
 
Respirabilní frakce je vysoce riziková subfrakce thorakální frakce zahrnující 
částice, které jsou schopny proniknout až do plicních sklípků. Tato frakce se 
označuje také jako PM2,5 a zahrnuje částice s aerodynamickým průměrem 
menším než 2,5 μm. Norma také definuje tracheobronchiální frakci, která se 
nachází mezi thorakální a respirabilní frakcí. Obrázek 8.4 znázorňuje rozdělení 
jednotlivých částic podle velikosti a jejich možného průniku do dýchacího 
aparátu [4,5]. 
 
Z Obrázku 8.4 je zřejmé, že nejnebezpečnější jsou respirabilní částice 
s rozměry pod 2,5 μm, protože mohou pronikat hluboko do plic. Větší částice 
jsou zadržované v nosní dutině. Z částic s rozměry okolo 9 μm se velká část 
zadrží v nose. Mechanismus, kterým jsou částice zadržovány v nosní dutině, 
se nazývá impakce - větší a těžší částice přilnou na stěnách nosní dutiny, 
menší a lehčí částice jsou vzdušným proudem zanášeny dále [8,9]. 
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Obrázek 8.4 Rozdělení částic podle velikosti a jejich možný průnik do dýchacího 

aparátu 
 
Proces usazování částic v jednotlivých oblastech dýchacího traktu simulují 
křivky pro jednotlivé frakce. Obrázek 8.5 ilustruje průběh křivek jednotlivých 
frakcí částic jak pro zdravou dospělou populaci, tak pro respirabilní frakci pro 
rizikové skupiny v závislosti na aerodynamickém průměru všech částic. 
 

 
Obrázek 8.5  Inhalovatelná, torakální a respirabilní frakce, vyjádřené jako procentuální 

podíl ze všech částic v závislosti na aerodynamickém průměru částic [5] 
 
Účinek aerosolových částic na člověka může být specifický nebo nespecifický. 
Specifické projevy jsou toxické a fibrogenní. Škodlivá tuhá částice je 
s biologickým objektem v metabolické interakci přes plicní orgán. Nespecifický 
účinek je charakterizován jako dráždivý, tuhá částice je s biologickým 
prostředím v mechanickém kontaktu. V tomto případě se předpokládá účinek 
založený na fyzikální bázi bez metabolických procesů. 
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Po zachycení nebo uložení částic v plicním orgánu je jejich krátkodobé 
působení nespecifické, zatímco dlouhodobé působení vede k specifickému 
projevu. Z tohoto pohledu jsou obzvláště nebezpečné fibrogenní tuhé částice, 
jejichž základ tvoří křemík a minerály se stavební jednotkou SiO4

4-. Takové 
částice způsobují progresi onemocnění i po skončení expozice. Při nadměrné 
inhalaci částic, ke které dochází v pracovním prostředí, vzniká 
pneumokonióza. Podle druhu inhalačních částic mluvíme o silikóze, 
azbestóze, aluminóze, které patří k nejčastějším nemocem z povolání [8]. 
 
8.7 Optimalizace výskytu tuhých částic 
 
Koncentrace částic v uzavřených místnostech pobytových prostor budov 
překračují hodnoty naměřené ve venkovním prostředí. K tomuto stavu 
přispívají významnou měrou vnitřní zdroje. Minimalizace výskytu aerosolů ve 
vnitřním prostředí budov je nezbytná z důvodu jejich negativních účinků na 
lidský organismus. Optimalizace je možné dosáhnout úpravou zdroje, 
zásahem do pole přenosu a samotnou úpravou na subjektu, tj. na uživateli 
budovy [4,5].  

 
Pro zásah do zdroje tuhých částic existují nasledující možnosti: 
 

• změna technologie, 
• míchání sypkého materiálu s vhodnými látkami, 
• uzavření zdroje krytem anebo kapalinovou clonou, 
• odstranění zdroje alergenů. 

 
Zásah do pole přenosu, tj. do vnitřního vzduchu (prostředí), je možné provést: 
 

• omezením šíření tuhých částic v budově, 
• větráním resp. ředěním, 
• filtrací vzduchu, 
• koagulací částic, 
• nanášením adhezivních filmů, 
• ionizací vzduchu, 
• použitím čističů vzduchu.  

 
Opatřením základního významu z hlediska snížení koncentrace částic 
v pobytových prostorách je správný režim větrání při dodržování stanovené 
výměny vzduchu. Krátkodobé pravidelné otevírání oken představuje 
nejjednodušší a efektivní opatření rychlé výměny znečištěného vnitřního 
vzduchu za větrací vzduch. Pro zajištění požadované kvality vzduchu se 
zahrnuje kontrolované a řízené větrání resp. ředění vzduchu. Předpokladem 
funkčnosti větracího systému je vysoká těsnost obalových stavebních 
konstrukcí. 
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Pro budovy v extrémně znečištěném prostředí se doporučuje kontrolovaný 
přívod i odvod vzduchu s filtrací. Filtrace elektrostatickým filtrem je vhodná 
zejména pro alergiky. Environmentálně vhodné je využití tepla z odsávaného 
vzduchu na předehřívání přiváděného vzduchu (rekuperace tepla).  

 
Odstraňování aerosolových částic z povrchů zařizovacích předmětů 
umístěných v pobytových prostorách se běžně provádí úklidem. Likvidace 
částic z koberců klasickými vysavači pracujícími v suchém režimu bez použití 
účinných filtrů se nedoporučuje. Z hlediska eliminace jemnodisperzních 
prachových částic se jeví jako vhodnější vysavače s vodními filtry. Ty na rozdíl 
od klasických vysavačů zachycují tuhé částice přímo do vody. Současné 
výzkumy záchytu prachových částic do vody však potvrdily, že ani ve vodním 
prostředí se nejjemnější částice nezachytí. Pro zvýšení účinnosti zachycení 
částic až do rozměru cca 0,3 µm se doporučuje zabudovat do systému 
vysavače přídavný HEPA filtr. 
 
V pobytových prostorách, ve kterých se zdržují osoby trpící alergickými 
onemocněními, se doporučuje častější úklid a používání čističek vzduchu. 
Lapače prachu, tj. koberce, záclony, čalounění a jiné textilie, ve kterých 
dochází k hromadění částic, se doporučuje maximálně eliminovat z takových 
prostor. 
 
Čističe vzduchu pracují v kontinuálním režimu na různých principech. U čističů 
nejjednoduššího typu prochází nasávaný vzduch vodou, kde se tuhé částice 
zachycují. Účinnost zachycení respirabilních částic (částice s aerodynamickým 
průměrem pod 2,5 µm) je poměrně nízká (50 – 60 %). Důvodem je fakt, že 
povrch částic s rozměrem pod 1 µm se nezmáčí. Čističe vzduchu vybavené 
elektrostatickým filtrem, ze kterého se nečistoty odstraňují jednoduchým 
omytím filtru, vykazují vyšší účinnost zachycení respirabilních částic  
(70 – 80 %). Taková zařízení se používají v kuřáckém prostředí. Nejúčinnější 
jsou vícestupňové procesy filtrace. Ty jsou vybaveny soustavou filtrů ze 
syntetických nebo přírodních vláknitých materiálů. Jedním z filtrů může být 
i elektrostatický filtr, elektretový filtr, ionizátor nebo UV zářič zajišťující 
dezinfekci bakteriálně kontaminovaných filtrů. Kromě toho se v soustavě filtrů 
může nacházet i filtr z aktivního uhlí, který slouží k absorpci odérových 
a chemických látek. Do superčistých prostor se navrhují účinné HEPA nebo 
ULPA filtry, jejichž účinnost zachycení respirabilních částic je až 90 % [4,5]. 
 
Ke snížení výskytu částic ve vnitřních prostorách se používají také zvlhčovače 
vzduchu. Nejjednodušší praktikou zvlhčování vzduchu je zvýšení relativní 
vlhkosti v pobytových prostorách samovolným odpařováním vody. Toto řešení 
je málo účinné. Účinnější jsou zařízení se soustavou kruhových lamel, 
otáčejících se nad vodní hladinou, které jsou smáčené ve vodě. Plocha, z níž 
se voda odpařuje, je u takových zařízení mnohem větší. Další kategorii na 
vyšší technické úrovni tvoří ultrazvukové zvlhčovače, které pracují na principu 
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rozprašování vody ultrazvukem. Výsledkem je vodní aerosol. Nevýhodou obou 
uvedených typů zvlhčovačů je fakt, že používaná voda se musí často měnit 
(minimálně jednou za týden). V opačném případě hrozí přemnožení řas 
a bakterií, které se do vody dostanou spolu se sedimentovaným prachem. 
 
Nejvhodnějším řešením optimalizace aerosolové složky prostředí je zvyšování 
relativní vlhkosti parním zvlhčovačem vzduchu. Princip parních zvlhčovačů 
spočívá v tom, že voda se v nich při teplotě 80 - 100 °C mění na páru a je 
přiváděna do vnitřního prostředí budov v hygienicky přijatelném teplotním 
stavu. Toto řešení zamezuje výskytu mikroorganismů. 
 
Ke snížení výskytu aerosolů ve vnitřním prostředí budov slouží ionizátory 
vzduchu. Záporně nabité ionty, vytvořené nejčastěji z atomů kyslíku nebo 
molekul vodní páry, způsobují, že se tuhé částice shlukují do větších agregátů, 
které rychleji sedimentují. 
 
Cíleným výběrem stavebních materiálů, stavebních prvků, konstrukčních 
systémů, topných a klimatizačních soustav lze v pobytových prostorách budov 
předcházet nadměrnému výskytu aerosolů. 
 
Stavební materiály je třeba posuzovat nejen z hlediska konstrukčních 
a fyzikálních vlastností, ale také z hlediska jejich chemických a biologických 
ukazatelů. Uvolňování mikroskopických částic ze stavebních materiálů je 
typické pro tepelné a zvukové izolace. Je třeba dodržet technologický postup 
zabudování s dokonalým utěsněním. 
 
Otvorové konstrukce výrazně ovlivňují výslednou koncentraci aerosolů 
v budovách. V souvislosti s energetickou bilancí jsou otvorové konstrukce 
předmětem optimalizačních řešení. Častým řešením je výměna již 
nevyhovujících netěsných otvorových konstrukcí. Přirozená výměna vzduchu 
infiltrací je v objektech s výměnnými okenními konstrukcemi minimální, čímž se 
vylepší tepelný komfort, ale kvalita vzduchu je často hygienicky nevyhovující. 
V případě použití těsných otvorových konstrukcí je třeba volit konstrukce 
zabezpečující kontrolovanou výměnu vzduchu regulovatelnými větracími 
štěrbinami, přídavnými větracími prvky (posuvným regulátor nebo větrací 
klapka). 
 
Výskyt částic ovlivňuje druh použitého materiálu nášlapné vrstvy podlahové 
konstrukce a povrchové úpravy stěnové konstrukce. Samotný výběr 
povrchové úpravy je závislý na funkci vnitřního prostoru (administrativní 
budovy, školy, obytné budovy, nemocnice, haly apod.). Nášlapná vrstva 
podlahové konstrukce by měla být z materiálu nenáročného na údržbu 
a čištění, případně také s antistatickou úpravou. Podlahové krytiny jako korek 
a linoleum se vyrábějí z přírodních, obnovitelných surovin. Tyto podlahy jsou 
elastické, dobře izolují teplo a tlumí zvuky. Taktéž jsou antistatické, 
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antibakteriální, odolné proti opotřebení a snadno se čistí. Při výběru tzv. 
hladkých podlahových krytin oproti drsnějším (koberce) je důležité přehodnotit 
charakter a četnost údržby a charakter uživatelského režimu. 
 
Soustavy techniky prostředí ovlivňují pohyb částic v místnosti rychlostí 
a směrem proudění vzduchu. Doporučuje se zvolit takový systém vytápění, 
kde se zajistí co možná nejnižší rychlost proudění vzduchu a nejnižší podíl 
konvekce. U větracích a klimatizačních zařízení je velikost znečištění vnitřního 
vzduchu částicemi závislá na typu zařízení, rychlosti proudění vzduchu, 
velikosti částic, typu použitého filtru, jeho třídy a lokalizace v systému a na 
provozní době zařízení. 
 
Zásah na subjektu znamená použití speciálních masek, tzv. respirátorů, 
skafandrů, brýlí a kukel. Nošení respirátorů a ostatních osobních ochranných 
pomůcek značně obtěžuje a respirátor nefiltruje jemný podíl částic. Takovéto 
ochranné pomůcky jsou vhodné pouze pro nárazové a mimořádně použití. 
Profylaktické podávání inhalací různých ochranných aerosolů vychází 
z předpokladu, že ochranné látky obalí například křemennou částici vrstvičkou, 
která by zabránila styku s živou tkání [1]. 
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9 RADON 
 
Radioaktivita některých materiálů, produkujících alfa, beta gama a neutronové 
záření, popř. rentgenové záření z některých diagnostických přístrojů, to vše se 
nám vybaví, když hovoříme o výskytu radonu v interéri budov. Společně se 
nazývají ionizujíci záření, jehož toky působí na člověka a spoluvytvářejí 
ionizační složku prostředí – ionizační mikrolima budov. Radon a jeho produkty 
se oproti jiným polutantům nejvíce podílí na ozáření populace, přibližně ze 
47 %. Radon a jeho dceřiné produkty jsou podstatným zdrojem ionizujícího 
záření. Míra radonového rizika má ve většině případů přímou souvislost 
s geologickým charakterem dané lokality [1]. 
 
9.1 Základní pojmy a veličiny 
 
Radioaktivita je přeměna jádra prvku na jádro jiného prvku za současného 
uvolnění velkého množství energie v podobě neviditelného záření (tzv. 
radioaktivní záření), které je pro člověka nebezpečné. Rozlišujeme přirozenou 
a umělou radioaktivitu. 
 
Radionuklid je nuklid s nestabilním jádrem, jehož atomy podléhají radioaktivní 
přeměně za současné emise ionizujícího záření. 
 
Přírodní radionuklidy jsou radionuklidy, které v přírodě vznikly bez zásahu 
člověka. 

 
Aktivita je veličina charakterizující počet radioaktivních přeměn za jednotku 
času. Jednotkou je becquerel (Bq). 
 
Objemová aktivita je veličina charakterizující počet radioaktivních přeměn za 
jednotku času v jednotkovém objemu vyjádřena v Bq/m3. 
 
Ekvivalentní objemová aktivita radonu (EOAR) je objemová aktivita radonu 
v radioaktivní rovnováze s dceřinými produkty, jejichž latentní energie se rovná 
latentní energii dané nerovnovážné směsi dceřiných produktů radonu.  
 
Becquerel [Bq] je jednotka radioaktivity. Aktivitu 1 Bq má látka, ve které 
nastává jeden přeměnový děj za 1 sekundu. 
 
Poločas přeměny (nebo poločas rozpadu) je čas, za který se přemění 
polovina atomů určitého prvku. Pro konkrétní izotop je konstantní. Má hodnotu 
od zlomku sekundy až po milióny let. Například poločas rozpadu uranu 238U je 
4,47 mld. let, poločas rozpadu rádia 226Ra je 1602 let a poločas rozpadu 
radonu 222Rn je 3,82 dne. 
 
Dávka je definovaná jako podíl střední energie de odevzdané ionizujícím 
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zářením látce v daném objemovém elementu a hmotností dm látky v tomto 
objemovém elementu. Jednotkou dávky je 1 Gray [Gy]. 
 

     [Gy]  (9.1) 

 
Dávkový ekvivalent vyjadřuje míru biologického účinku ionizujícího záření na 
živé tkáně při ionizujícím ozáření. Jednotkou dávkového ekvivalentu je 
1 Sievert [Sv]. Tato fyzikální veličina se používá pro účely ochrany před 
zářením a je definována vztahem:  
 

H = D·Q·N     [Sv]    (9.2) 
 
D - absorbovaná dávka ionizujícího záření v uvažovaném bodě tkaniva 
Q - jakostní faktor v tomto bodě, který vyjadřuje vliv jakosti záření na biol. 
účinek 
N - součin dalších modifikujících faktorů 
 
Efektivní dávkový ekvivalent je střední hodnota dávkových ekvivalentů 
v tkáních a orgánech lidského těla: 
 

HE = wT·HT     [Sv]    (9.3) 
 

wT - váhové faktory, které ukazují, jaký podíl z celkového rizika ozáření 
připadá na jednotlivé orgány a tkáně 
HT - střední hodnota dávkových ekvivalentů 
 
9.2 Charakteristika radonu  

 
Radon je radioaktivní chemický prvek ze skupiny vzácných plynů. Jeho 
nejstálejším izotopem je 222Rn s poločasem rozpadu t = 3,825 dne. Kromě 
uvedeného izotopu 222Rn existují ještě 2 izotopy: 219Rn (aktinón) a 220Rn 
(torón), 222Rn má však největší podíl při ozáření. 
 
V přírodě vzniká radon ze dvou základních řad přeměny uranu (238U) a thoria 
(232Th). V rozpadové radioaktivní řadě atomu rádia (226

88Ra) je radon prvním 
produktem, přičemž se emituje a-záření (Obrázek 9.1). Rozpadová řada od 
rádia po konečný prvek, stálý izotop olova, je uvedena v Tabulce 9.1  
 
Radon je plynná inertní látka bez barvy a bez zápachu, složená 
z nesloučených atomů, které jsou těžší než vzduch (hustota = 9,96.103 kg/m3). 
Radon je možné získat také laboratorní cestou. Roztok radnaté soli se nechá 
odstát v uzavřené nádobě po dobu 4 týdnů, tj. do doby, dokud nedojde k 
rovnováze mezi rádiem a jeho emanací (uvolňování). Následně je radon 
možné z roztoku vyvařit, respektive oddestilovat. 

dm
dεD =
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Tabulka 9.1 Charakteristika rozpadového řádu rádia [2] 
Název 
prvku 

Poločas 
rozpadu 

Chemický 
symbol 

Atomová 
hmotnost 

Dosah paprsku a [cm] 
(T=15°C, p=101,325kPa) 

rádium 1 620 let 22688Ra 226,05 3,30 
radon 3,82 dny 22286Rn 222 4,06 

rádium A 3,05 min 21884Po 218 4,67 
rádium B 26,80 min 21482Pb 214 - 
rádium C 19,70 min 21483Bi 214 4,10 
rádium D 22,3 let 21082Pb 210 - 
rádium E 4,95 dny 21083Bi 210 - 
rádium F 138,80 dní 21084Po 210 3,85 

olovo stálý 20682Pb 206 - 
 
Fyzikální vlastnosti radonu jsou shrnuty v Tabulce 9.2, ze které vyplývá, že 
mezi teplotou varu a teplotou tání je velmi malý rozdíl. Na základě výše 
uvedených skutečností lze radon zkondenzovat i ve velkém zředění (pokud se 
vede přes trubice tvaru U, přičemž se radon sráží na stěnách trubice 
chlazením kapalným vzduchem, což lze zřetelně rozeznat ze zelené 
fluorescence skla vyvolané radonem) [3]. 
 
Radon je dobře rozpustný ve vodě, při teplotě 0 °C činí rozpustnost 51 
objemových procent. Při nízkých teplotách se radon velmi dobře absorbuje na 
aktivním uhlí a má charakteristické spektrum ve viditelné oblasti a září jasně 
bíle [3]. 

 
Obrázek 9.1 Rozpad rádia 

 
Tabulka 9.2 Fyzikální vlastnosti radonu [3] 
Vlastnost Hodnota 
Teplota varu  [°C] - 62 
Teplota tání [°C] - 71 
Výparné teplo [kJ/mol] 16,40 
Teplo táním [kJ/mol1] 2,89 
Výparná entropie [J/deg·mol] 77,02 
Entropie tání [J/deg·mol] 14,35 
Kritická teplota [°C] + 104,3 
Kritický tlak [kPa] 6 322,7 
Kritická hustota [kg/m] 1,2.103 
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9.3 Zdroje radonu  
 
Nejvýznamnějším zdrojem radonu v budovách je podloží. Radon uvolněný 
z hornin se do pobytových prostor budov dostává přímým průnikem 
základovými konstrukcemi objektu nebo prostřednictvím uvolňování se z vody. 
Do místnosti v objektu je nasáván spolu s půdním vzduchem v důsledku 
podtlaku ve vnitřním prostředí vzhledem k vnějšímu prostředí. Mezi 
nejdůležitější faktory, které ovlivňují tento proces, patří velikost podtlaku 
v budově, koncentrace radonu v půdním vzduchu, propustnost půdních vrstev 
pod základy a těsnost základových a suterénních konstrukcí [4,5]. 
 
Zdrojem radonu mohou být i suroviny a stavební materiály určené pro 
výstavbu, které obsahují vyšší koncentrace rádia. V případě, kdy je zdrojem 
radonu stavební materiál, je vyšší koncentrace radonu zjištěna v místnostech, 
které jsou tímto materiálem ohraničené. Způsoby pronikání radonu do vnitřního 
prostředí budov jsou patrné z Obrázku 9.2. 

 
1 trhliny v betonové podlaze; 2 styk zdiva s podlahou; 3 trhliny ve zdivu pod terénem; 4 

spáry v dřevěné podlaze; 5 trhliny ve zdivu; 6 mezera okolo přívodního podtrubí; 7 
dutiny ve zdivu 

Obrázek 9.2 Způsoby pronikání radonu do vnitřního prostředí budov 
 

Množství radonu, ale i množství a formy existence jeho rozpadových produktů 
v budovách, je silně závislé na rychlosti pronikání a uvolňování radonu, na 
násobnosti výměny vzduchu a také na přítomnosti a vlastnostech 
aerosolového znečištění. 
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Radon je vlivem proudění vzduchu rozptýlen po celé místnosti. Koncentrace 
v dané místnosti kolísá nejen v prostoru, ale i v čase. To je zapříčiněno 
konverzí objemu vzduchu a změnou přírůstku radonu. Přísun radonu do 
objektu je ovlivněn změnou tepelného a tlakového rozdílu, infiltrací, silou větru, 
propustností podloží apod. Tyto změny mohou být krátkodobé (den, noc) 
a dlouhodobé (měsíc, rok). Nejvyšší koncentrace radonu jsou obvykle 
v místnostech, v nichž převládá kontakt s podložím (přízemní prostory 
nepodsklepených objektů, podzemní místnosti apod.) [4,5]. 

 
Nejdůležitějším zdrojem radonu v pobytových prostorách budov je radon 
pronikající z geologického podloží. Zdrojem radonu v půdním vzduchu jsou 
přírodní radionuklidy přítomné v zemské kůře, v nichž radioaktivní přeměnou 
vznikají radioaktivní plyny ze dvou základních rozpadových řad uranu (238U) 
a thória (232Th). Jelikož koncentrace radonu v podloží pod budovou v závislosti 
na geologické skladbě může dosahovat hodnoty až 50 000 Bq/m3, je proto 
důležité minimalizovat netěsnosti základových konstrukcí, jako i podlahových 
a stěnových konstrukcí. Radioaktivita vybraných druhů hornin je uvedena 
v Tabulce 9.3 [5]. 
 
Hlavním transportním mechanismem se stává konvekce půdního vzduchu 
trhlinami a netěsnostmi prostupů ve stavebních konstrukcích spodní stavby. 
Významným faktorem, který ovlivňuje transport konvekcí je především velikost 
podtlaku v budově. Tlakový rozdíl mezi základovou půdou a prostory spodní 
stavby budovy je způsoben rozdílem hustot venkovního a vnitřního vzduchu, 
jakož i dynamickým účinkem větru. V dolní části objektu se vytváří podtlak, 
který dosahuje významné hodnoty zejména v zimním období. U nižších staveb 
je možné velikost podtlaku v zimním období odhadnout na 5 až 15 Pa. 
Výškové budovy dosahují podtlak v dolní části budovy až desetinásobně větší. 
Vyšší hodnoty podtlaku se vyskytují také v budovách s podtlakovým nuceným 
větráním. Efekt difuze je možné ve většině případů zcela zanedbat. 
Koncentrace radonu v půdním vzduchu jsou zpravidla podstatně vyšší, 
k dosažení přípustných hodnot stačí i velmi malá plocha netěsnosti. 
 
Tabulka 9.3 Radioaktivita vybraných druhů hornin [5] 

Hornina ARA [Bq/kg] 
Žula 75 – 250 
Granodiorit 50 – 140 
Křemen 5 – 180 
Břidlice 35 – 130 
Spraš 30 – 50 
Vápenec 30 – 35 
Čedič 15 – 40 
Písek 5 – 30 
Sádrovec 15 
Dolomit 15 
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Výskyt radonu v půdním vzduchu souvisí s množstvím uranu v podloží 
a s celkovou geologickou skladbou území. Charakter geologického podloží má 
proto výrazný vliv na množství uvolňovaného radonu, a tím i na radonové riziko 
dané oblasti. Velkou část území České republiky tvoří jaderná pohoří, která se 
mohou vyznačovat zvýšeným obsahem uranu. Zdroje emanace radonu je 
možné nalézt i v neogenních nížinách, kde v důsledku existence tektonických 
zlomů může radon vystupovat z hlubších podložních vrstev. Radonové 
nebezpečí ve vazbě na podloží přehledně znázorňuje Obrázek 9.3. 
 

 

Obrázek 9.3 Radonové nebezpečí a podloží [5] 
 
Zlomy jsou často doprovázeny uranovou mineralizací, a tím se stávají 
i významným zdrojem radonu. Na šíření radonu v podloží má významný vliv 
i propustnost hornin a půd. Horniny se zvýšenou propustností, např. písky 
a štěrky, slouží jako cesta pro radon ve svislém i vodorovném směru. Horniny 
s nízkou propustností (jíly) naopak mohou bránit pronikání radonu, případně 
i vytvářet bariéry, pod kterými se radon hromadí. Pokud je tato bariéra 
porušena základovými konstrukcemi, stává se objekt cestou, kterou 
akumulovaný radon přechází do budov a následně do okolí. Vlivem 
převažujícího subhorizontálního uspořádání zrn minerálů je obvykle vertikální 
propustnost nižší než horizontální, což může vést k migraci radonu prouděním 
do velké vzdálenosti od původního zdroje. To se pak může projevit zvýšením 
hodnot objemové aktivity radonu uvnitř objektu, který je umístěn i ve zdánlivě 
bezpečných podloží. 
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V procesu výstavby budov s podzemním podlažím dochází k hloubení prostoru 
mezi spodní stavbou a podložím. Tento prostor se obvykle zasype 
propustnějším materiálem oproti původnímu. Tato zóna je pak místem zvýšené 
koncentrace radonu v podloží. 
 
Rozhodující podíl na koncentraci radonu v budovách má těsnost 
a neporušenost základových a suterénních konstrukcí. Všechny uvedené 
předpoklady pro zabránění vstupu radonu do budovy mohou být splněny 
pouze tehdy, pokud budou suterénní a základové konstrukce, včetně různých 
instalačních prostupů těsné, tj. bez trhlin. Při popraskaných základových 
deskách, při trhlinách ve stycích mezi svislými stěnovými konstrukcemi, 
základovými deskami a při jiných netěsnostech, je třeba očekávat zvýšené 
koncentrace radonu v pobytových prostorách budov [4]. 
 
Propustnost je ve velké míře závislá na velikosti a tvaru zrn zeminy, její 
pórovitosti, hutnosti, ale i na obsahu vlhkosti a difúzních vlastností. Horniny se 
zvýšenou propustností (písky, štěrky) jsou ideální cestou pro horizontální 
i vertikální transport radonu geologickým podložím. Horniny s nízkou 
propustností vytvářejí bariéry, pod kterými se radon hromadí. 
 
Klimatické faktory (teplota vzduchu, vlhkost, srážky), teplotní rozdíly voda - 
vzduch, pórovitost a propustnost, půdní vlhkost, typ horninového podloží, 
tektonické podloží jako i půdní profil představují faktory, které ovlivňují 
objemovou aktivitu radonu v geologickém podloží. 
 
Porušení skalního podloží tektonickými pochody může vést ke vzniku 
významného lokálního mechanického narušení. Radon se takto porušeným 
prostředím dostává k povrchu podstatně rychleji než difúzí. Terénní měření 
jednoznačně prokázala zvýšení hodnot objemové aktivity radonu nad zlomy 
a kontakty i zdánlivě kompaktních hornin. V tektonických zlomech často 
dochází k uranové mineralizaci. Maximální hodnoty koncentrací radonu jsou 
obvykle v těsné blízkosti zlomů, ale zvýšené hodnoty se projevují i v širším 
okolí zlomů. 
 
Teplota atmosféry a půdy způsobuje změny objemové aktivity radonu během 
kalendářního roku. V našich zeměpisných šířkách byl pozorován pokles 
průměrných radonových hodnot v letních měsících (nízká vlhkost půdy, dobře 
odvětrávaný půdní profil) a jejich nárůst v zimním období. Tyto rozdíly jsou 
způsobeny promrzáním vrchních půdních profilů v zimních měsících, čímž 
dochází k uzavření pórů v půdě. Radon se akumuluje v hlubších horizontech 
profilu a nemůže volně unikat do atmosféry. 
 
Dalším zdrojem radonu v pobytových prostorách budov je stavební materiál. 
Rozpadem rádia vzniká uvnitř materiálů radon, který, který procesem difúze 
postupuje přes póry a trhliny k povrchu, odkud exhaluje do vnitřního prostředí 
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budov. Zvýšený obsah rádia v přírodních surovinách, z nichž se stavební 
materiály vyrábějí, je zdrojem vyšších objemových aktivit radonu v budovách. 
 
Exhalace (unikání) radonu ze stavebních výrobků je určována kromě množství 
rádia a emanačního koeficientu použitých surovin, i samotnou technologií jejich 
výroby. Koeficient emanace představuje podíl uvolněného radonu k celkovému 
množství radonu, který je obsažen ve stavebních materiálech. 
 
Důležitou vlastností všech stavebních materiálů je schopnost transportu 
uvolněného radonu do porézního prostředí hmoty. Tato schopnost je 
charakterizována difuzní dráhou radonu v materiálu, tj. vzdáleností, kterou 
musí radon překonat difúzí od svého zdroje, přičemž jeho koncentrace klesne 
2,718 krát. Čím bude difúzní dráha radonu v materiálech kratší, tím bude 
materiál z hlediska ionizujícího záření vhodnější. Výsledky měření obsahu 
rádia (226Ra) ve stavebních materiálech v ČR používaných pro výstavbu budov 
(Tabulka 9.4), reflektují vyšší objemové aktivity radonu v pobytových 
prostorách. To potvrzuje spolupůsobení radonu jak z podloží, tak také ze 
stavebních materiálů [6]. 
 
Tabulka 9.4 Výsledky měření obsahu rádia (226Ra) ve stavebních materiálech v ČR [6] 

Stavební materiál 
Průměrná hodnota 

[Bq/kg] 
Nejvyšší 

hodnota [Bq/kg] 
stavební kámen 27,5 925 

Cihly 45,2 143 
Beton          21,1 192 
Pórobeton 46,1 85 

Škvárobeton 66,7 118 
Malty 19,8 82 

Omítky 13,9 56 
keramické obklady 63,0 117 

Písek 13,3 41 
Jíl 40,9 199 

kamenivo 34,9 1090 
popílek, škvára 75,5 363 

Cement 36,5 88 
Vápno 12,5 94 

 
Pro hodnocení hygienické nezávadnosti jednotlivých surovin a materiálů je 
třeba přihlížet k jejich procentuálnímu zastoupení ve finálním výrobku. Pro 
některé typy panelů a stavebních dílců byla odhadnuta průměrná roční dávka 
gama záření v podobě externí expozice ve standardním pobytovém prostoru.  
 
Ke zhoršení radiační zátěže vnitřního prostředí budov dochází obvykle tam, 
kde se používají sádrové stavební prvky vyrobené ze sádrovce, pórobetonové 
nebo škvárobetonové prvky na bázi kamencových břidlic, popílků a škváry, 
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cihly z odpadů po těžbě bauxitu, odpady a dlažby vyrobené z některých 
těžkých jílů a betony používající kamenivo z hlušiny nebo z kyselých vyvřelých 
hornin. Obsah rádia ve dřevě a v plastech je zanedbatelný. Umělé hmoty 
(PVC, epoxidy apod.) obsahují velmi málo přírodních radioaktivních látek 
a mohou sloužit jako bariéra pronikání radonu do okolí za předpokladu, že jsou 
dostatečně silné a neporušené. 
 
Zdroji radonu mohou být i kamenné stěny, komíny a ohniska postavené 
z přírodního kamene s vysokým obsahem rádia. Určování obsahu přírodních 
radionuklidů ve stavebních materiálech se stalo součástí výrobního procesu. 
Doklad o specifické aktivitě rádia je součástí povinného hodnocení kvality 
materiálů. 
 
Podzemní voda obsahuje vždy určité množství radonu (v povrchových vodách 
je obsah radonu zanedbatelně). Do vody přechází z hornin obsahujících uran 
a radium a spolu s vodou se dostává do budov. Při používání vody v bytě se 
část radonu uvolňuje do ovzduší (při sprchování a mytí asi 50 %, při vaření 
a praní téměř 100%) a vytváří zde krátkodobé produkty přeměny radonu, 
jejichž vdechování přispívá k ozáření osob. Pití vody je z hlediska ozáření 
považováno za méně významné. 
 
Objemová aktivita radonu ve vodě obvykle významně přispívá ke zvýšení jeho 
koncentrace ve vzduchu pobytových prostor budov. Přírodní radioaktivita vod 
je určena obsahem rozpuštěných pevných a plynných přírodních radioaktivních 
látek. Radon je velmi dobře rozpustný ve vodě. Voda ve styku s horninami 
obohacuje nejen minerálními látkami, ale i radionuklidy. Koncentrace Rn ve 
vodě je závislá na radioaktivitě prostředí, kterým protéká. Nejvyšší obsah 
radonu vykazuje podzemní voda v geologickém profilu tvořeném vyvřelými 
horninami (žula, pegmatit, syenit, porfyr), zatímco v oblastech se zásaditými 
horninami (gabro a diabas) je obsah radonu nižší. Nejnižší obsah radonu je 
v sedimentech (vápenec, pískovec). 
 
Kromě radonu jsou v pitné vodě přítomny, i když obvykle v menším množství, 
také další přírodní radionuklidy. Jedná se především o radium (226Ra) 
a izotopy uranu (234U234 a 238U238). Jejich zdrojem je stejně jako u radonu, 
okolní hornina a pití vody obsahující takové radionuklidy způsobuje rovněž 
určité ozáření obyvatel. 
 
Průměrný obsah radonu v pitné vodě z podzemních zdrojů je v ČR (podle 
výsledků měření z roku 2015) kolem 14-15 Bq/l, nejvyšší hodnoty nalezené 
v soukromých studnách jsou přes tisíc Bq/l, (pro zajímavost: lázeňské vody 
používané v Jáchymovských lázních mají hodnoty řádu 10 000 Bq/l). Obsah 
radonu ve vodě souvisí s obsahem přírodních radionuklidů v geologickém 
podloží. Častý výskyt vyšších hodnot je zjišťován například v bývalých 
okresech Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Plzeň - jih, Sokolov 
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a Tachov. Podle měření v roce 2015 je možno odhadnout průměrné ozáření 
z vody v důsledku přítomnosti 222Rn (efektivní dávka z ingesce i inhalace) na 
0,06 mSv/rok [6]. 

                                            
Studny můžeme považovat za rizikovější zdroj užitkové a pitné vody. U vrtané 
studny, kde má vzduch k vodě menší přístup, je kumulace radonu vyšší. 
Obsah radonu je vyšší, pokud je v okolí studny  půda obhospodařována. Voda 
z podzemních zdrojů je v mnoha případech zatížena nadlimitní koncentrací 
radonu. 
 
Naše předpisy nepožadují měření radonu v pitné vodě pro individuální 
zásobování a nestanoví pro ně žádný limit. I když měření vody pro individuální 
zásobování není povinné, lze ho občanům doporučit alespoň v oblastech 
s vysokým radonovým rizikem z geologického podloží, kde je také velká 
pravděpodobnost výskytu vody, místy s obsahem radonu až tisíce Bq/l. 
Uživatelům studní jsou však doporučena opatření pro případ překročení 
referenční úrovně - do 200 Bq/l bez opatření, 200 až 1000 Bq/l odvětrání 
místností s velkou spotřebou vody (koupelny, kuchyně), nad 1000 Bq/l pak 
odstranění radonu z vody nebo náhrada zdroje vody. 
 
Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového 
zdroje [7] ukládá dodavatelům pitné vody pro veřejnou potřebu vyrobené 
z podzemních zdrojů a ze směsi vody z podzemního zdroje a vody povrchové 
a dodavatelům balené vody povinnost zajišťovat systematické měření 
a hodnocení obsahu radonu ve vodě s četností závisející na objemu dodávané 
vody. Pokud je objemová aktivita radonu vyšší než 300 Bq/l, nesmí být 
takováto voda pro veřejnou potřebu dodávána a je třeba snížit obsah radonu 
ve vodě vhodnou úpravou nebo nahradit zdroj vody. Pokud je obsah radonu 
vyšší než pomocný ukazatel (referenční úroveň) 100 Bq/l, požaduje se 
posoudit, zda by nebylo i v tomto případě výhodné radon z vody odstranit  
(tj. porovnávají se náklady a přínos takového opatření). V roce 2015 bylo 
zjištěno překročení úrovně 300 Bq/l u 0,7% analyzovaných vzorků [6]. 
 
Voda z veřejného vodovodu je kontinuálně hygienicky kontrolována. Zdroj 
ozáření nepředstavuje samotný příjem vody, ale vdechování dceřiných 
produktů radonu. Radon se z vody do budov uvolňuje i sprchováním, mytím, 
nebo praním. Používání vody s obsahem radonu 100 Bq/l způsobuje průměrné 
zvýšení ekvivalentní objemové aktivity radonu v pobytových prostorách 
o 5 Bq/m3. Významným zdrojem radonu ve vnitřním prostředí budov mohou být 
bazény, zvláště pokud jsou plněny vodou z podzemních zdrojů s vyšší 
objemovou aktivitou radonu. Uvolňování radonu z vody výrazně zvyšuje jeho 
koncentraci ve vzduchu, zejména během víření, rozprašování 
a provzdušňování během jejich užívání. Výsledky měření celkových 
objemových aktivit ve vodě dodávané do veřejných vodovodů v roce 2015 
dávají průměrnou hodnotu celkové objemové aktivity alfa 0,059 Bq/l a celkové 
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objemové aktivity beta 0,10 Bq/l. Překročení vyšetřovací úrovně celkové 
aktivity alfa bylo zjištěno u 5 % a celkové aktivity beta u 0,3 % procent 
veřejných vodovodů. Podle měření v roce 2015 je průměrné ozáření 
z používání vody (úvazek efektivní dávky) na území ČR v důsledku přítomnosti 
radionuklidů emitujících záření alfa v rozmezí 0,001 až 0,004 mSv/rok [6]. 
 
Minerální vody používané v termálních lázních obsahují vyšší koncentrace 
rádia a radonu. Perlivé lázně, vodní masáže, střiky apod. napomáhají 
uvolňování radonu z vody do okolního prostředí. Spotřeba velkého objemu 
vody může navíc koncentrace radonu ve vnitřních prostorách budov značně 
zvýšit. 
 
Koncentrace radonu v atmosférickém vzduchu přímo úměrně závisí na 
velikosti exhalace ze zemského povrchu. Průměrný obsah radonu 
v přízemních vrstvách vzduchu nad pevninou při průměrné radioaktivitě je asi 
15 Bq/m3. Se vzrůstající výškou od povrchu země se koncentrace radonu 
snižují. Z tohoto důvodu není pobyt na čerstvém vzduchu zdraví nebezpečný. 
Množství radonu v atmosféře má denní cykly. Maximální hodnoty se 
zaznamenávají v noci, nebo nad ránem a minimální odpoledne. Na variabilitu 
hodnot má značný vliv i kolísání tlaku. Pokles tlaku zvyšuje koncentraci radonu 
a naopak vzrůst tlaku ji snižuje [4]. 
 
Velký vliv má také směr větru (mořský vzduch má daleko nižší koncentraci 
radonu oproti vzduchu kontinuálnímu. Příznivý účinek na obsah radioaktivních 
látek ve vzduchu má turbulentní pohyb vzdušných vrstev. Stojící vzduch 
uchovává radioaktivitu, zatímco vítr očišťuje vzduch od radioaktivních látek. 
Venkovní vzduch, který se dostává do budovy při větrání nebo infiltraci, není 
za normálních podmínek podstatným zdrojem radonu a slouží k ředění 
vzduchu v budovách - snížení koncentrace v budovách. 
 
9.4 Metodologie hodnocení radonu v budovách 
 
Měření výskytu radonu je nezbytnou součástí stavebního řízení a měření 
objemové aktivity radonu je taktéž nutné pro návrh vhodných protiradonových 
opatření. Koncentrace radonu neboli jeho objemová aktivita v budovách není 
v čase konstantní, ale mění se v průběhu dne i v průběhu roku. Koncentrace 
radonu závisí na podtlaku v budově, způsobu ventilace a na způsobu užívání 
stavby. Koncentrace radonu je v zimním období větší než v průběhu léta (často 
až dvojnásobně). Nejvyšší koncentrace radonu ve stavbě jsou pozorovány 
v ranních hodinách. V průběhu dne koncentrace pozvolna klesá a v průběhu 
noci začíná narůstat. U užívaných a vytápěných objektů jsou koncentrace 
radonu vyšší než u objektů nevytápěných a nevyužívaných. Měření radonu 
mohou provádět pouze osoby vlastnící oprávnění Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost. Měření musí být vždy prováděno dle schválených metod za 
použití vhodného zařízení.  
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Mezi základní metody měření objemové aktivity radonu patří integrální měření 
a kontinuální měření. V případě integrálního měření je výsledkem průměrná 
hodnota koncentrace radonu za dobu expozice. Integrální měření se provádí 
pomocí integrálních detektorů, které zahrnují elektrety a stopové detektory. 
Mezi výhody integrálního měření patří především nízká cena. Nevýhodou je 
fakt, že není znám průběh koncentrace v čase a není tak možné brát v úvahu 
způsob užívání, větrání apod. Naopak v případě kontinuálního měření se získá 
průběh objemové aktivity radonu za celou dobu expozice. Kontinuální měření 
se provádí kontinuálními monitory. Průměrná chyba měření u obou metod je 
cca 20 %. 
 
Aby měření mělo vypovídající hodnotu, musí být prováděno po nějakou dobu. 
Minimální akceptovatelná délka měření je jeden týden. Často užívaným 
měřidlem jsou např. elektretové dozimetry a kontinuální monitory radonu 
(Obrázek 9.4)  
 

 

Obrázek 9.4 Ilustrační obrázek elektretových dozimetrů pro krátkodobá měření 
 

 

Obrázek 9.5 Ilustrační obrázek stopového detektoru RamaRn 
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Vyšší vypovídací schopnost má dvouměsíční až tříměsíční měření. Z důvodu 
sezónních změn koncentrace radonu je méně objektivní než roční, ale 
správnější než týdenní stanovení. Měření bývá prováděno v topné sezóně. 
Používají se obdobné detektory jako v případě ročního měření. Nejpřesnější 
výsledek se získá na základě ročního měření. Používají se zejména tzv. 
stopové detektory, které se do budovy instalují na dobu 1 roku, znázornění na 
Obrázku 9.5.  

 
9.5 Biologické účinky 
 
Největší podíl na ozáření obyvatelstva mají přírodní zdroje záření. Živé 
organismy mu byly vystaveny odjakživa. Do značné míry je nevyhnutelné, 
protože je nelze nikdy zcela eliminovat. Jedná se zejména o ozáření 
kosmickým nebo zemským zářením a zejména ozáření v důsledku přítomnosti 
radonu a jeho dceřiných produktů v bytech v lokalitách s nepříznivým 
geologickým podložím.  
 
Vedle ozáření z přírodních zdrojů existuje ozáření ze zdrojů, které jsou 
člověkem uměle připraveny a které by v principu bylo možné z životního 
prostředí zcela vyloučit, ale vždy jen za cenu odmítnutí všech výhod, které 
sebou využití účinků ionizujícího záření přináší.  
 
Nejvýznamnější podíl ozáření člověka z umělých zdrojů představuje lékařské 
ozáření, tedy ozáření lidí, kteří jsou vyšetřováni nebo léčeni pomocí zdrojů 
ionizujícího záření. Význam tohoto ozáření dosud nikdo nezpochybňuje. 
Věnuje se mu systematická pozornost, aby se zabránilo deterministickým 
účinkům a aby aplikované dávky, které jsou potřebné pro získání 
požadovaného efektu, byly co nejnižší. Přesto podle zprávy UNSCEAR z roku 
1993 dosahuje průměrná dávka na jednoho obyvatele 0,3 mSv/rok. To 
představuje 11 % z celkové radiační zátěže ze všech zdrojů záření, kterým je 
populace vystavena. V Tabulce 9.5 jsou uvedeny hodnoty průměrné roční 
ozáření z jednotlivých zdrojů. Uvedené hodnoty jsou převzaty ze zprávy 
UNSCEAR (1993) a představují průměrnou hodnotu dávek, která byla získána 
na základě zhodnocení údajů z více než stovky účastnických zemí. 
 
Míra rozpětí skutečných hodnot může být mezi jednotlivými zeměmi poměrně 
široká, mimo jiné i v závislosti na míře přírodního ozáření, na úrovni lékařské 
péče (tj. míře lékařského ozáření) nebo na úrovni radiační ochrany v této zemi. 
Např. v České republice se průměrná hodnota z ozáření z přírodních zdrojů 
(včetně radonu a jeho dceřiných produktů) uvádí ve výši 3,4 mSv (resp. 
v rozpětí 3 do 3,5 mSv) a v případě dávek z lékařského záření se uvádí 
hodnota 1 mSv (resp. v rozpětí od 0,6 do 1 mSv) [8]. 
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Tabulka 9.5 Průměrné roční ozáření z jednotlivých zdrojů [8] 
Zdroj Ozáření [MSV/rok] 
Přírodní zdroje  
Radon v budovách 1,3 
Kosmické záření 0,39 
Gama záření zemského povrchu 0,46 
Přírodní radionuklidy v těle člověka 0,23 
Umělé zdroje  
Spad ze zkoušek jaderných zbraní 0,007 
Lékařské ozáření 0,3 
Ozáření při práci 0,002 
Výpusti z jaderních zařízení 0,001 
Spotřební zboží 0,0005 

 
Dceřiné produkty radonu 218

84Po, 214
82Pb, 214

83Bi a 214
84Po, které vznikly  

α anebo β rozpadem jsou na rozdíl od radonu kovové povahy charakteristické 
poločasem rozpadu méně než 30 minut. Určitou dobu po svém vzniku mohou 
existovat ve formě volných nabitých atomů (iontů). Jelikož jsou chemicky 
reaktivní, mohou se absorbovat na kondenzační jádra, aerosolové částice 
nebo povrchy v interiéru budov. Po spojení rozpadového produktu s prachovou 
částicí vzniká ve vzduchu tzv. radioaktivní aerosol. Volné ionty i kondenzační 
jádra mají zhruba desetkrát menší rozměry než nejjemnější aerosol a ve 
vzduchu se pohybují dříve, než molekuly těžkého plynu. Aerosol v nevýrobních 
budovách má rozměr od 0,01 μm do 1 μm. Jeho koncentrace je asi desetkrát 
menší než koncentrace kondenzačních jader. 
 
Proces, při kterém se radioaktivní látky (volné nebo vázané) ukládají na 
površích ve vnitřním prostředí budov, se nazývá povrchová depozice. Do 
ovzduší se opětovně neuvolňují. Pouze výjimečně se procesem zvaným „recoil 
effect“ uvolňují z některých hladkých povrchů (Obrázek 9.6). Ve vzduchu se 
vyskytují převážně vázané dceřiné produkty, což má za následek, že 
povrchová depozice je minimální a téměř celá aktivita radonu zůstává ve 
vzduchu. Za nepřítomnosti nebo při nízkých koncentracích aerosolových částic 
v budovách se nemají rozpadové produkty s čím spojovat a dochází k jejich 
účinné depozici na površích. To vede k poklesu objemové aktivity ve vzduchu, 
která je však tvořena převážně volnými dceřinými produkty [5]. 
 
Biologické účinky ionizujícího záření, které vedou k radiačnímu poškození 
živých organismů, závisí především na dávce ozáření. Velikost radiačního 
poškození je ovlivněna časovým rozdělením dávky záření a schopností 
organismu nahradit zničenou tkáň. Účinky projevující se buď přímo u ozářené 
osoby, nebo na potomcích, jsou stochastické. 
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Obrázek 9.6 Rozšíření a ukládání radonu a jeho rozpadových produktů [5] 

 
Vzhledem k tomu, že radon patří společně se svými rozpadovými produkty 
mezi alfa-zářiče a lidská pokožka je přirozeně obranyschopná, dochází 
k infiltraci radonu skrz dýchací respektive zažívací cesty. Výrazně převládá vliv 
radiační zátěže prostřednictvím dýchacích cest. Zdravotní následky při ozáření 
jiných částí těla radonem nebyly zaznamenány. 
 
Radon jako inertní plyn se po inhalaci rozpouští v tělních tekutinách a v žádné 
tkáni nebo orgánu se výrazně nekoncentruje. Dceřiné produkty radonu se však 
absorbují při kontaktu s povrchem dýchacích cest. Částice v důsledku 
gravitačního působení sedimentují na stěnách. Při změně směru proudění 
narážejí na stěny a velmi malé částice se při difuzním, Brownově pohybu 
mohou přiblížit ke stěně a zachytit se. V nižších částech přicházejí v úvahu 
i elektrostatické síly mezi molekulami surfaktantu (přirozená látka nacházející 
se v lidském těle, která má rozhodující podíl na samočištění plic, stará se o to, 
aby se na sliznici nemohly usazovat žádné cizí částice) a nabitými částicemi 
aerosolu. Nejmenší ionty jsou zachyceny pouze v horních dýchacích cestách, 
do dolních cest dýchacích pronikají nejvíce částice kolem 0,003 μm, přičemž 
do sklípků pronikají nejvíce částice o průměru přibližně 0,02 μm [9]. 
 
Vdechovaný vzduch se v dýchacích cestách očišťuje od aerosolů. Pokud by 
dýchací cesty fungovaly pouze jako filtr, byly by brzy zanesené a přestaly by 
fungovat. V dýchacích cestách však působí samočisticí mechanismy, z nichž je 
nejdůležitější tzv. mukociliární očišťování. Systém drobných hlenových žláz 
rozložen na povrchu dýchacích cest produkuje trvale hlen, kterým se pokrývá 
v souvislé vrstvě vnitřní povrch dýchacích cest. Řasinky ciliárních buněk 
epiteliální výstelky dýchacích cest svým koordinovaným pohybem posouvají 
tuto hlenovou vrstvu od bronchiolů směrem k hrtanové klopě, kde je hlen 
spolknut. Takto jsou dýchací cesty průběžně očišťovány. 
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Dceřiné produkty radonu ve volném stavu a na kondenzačních jádrech jsou 
výrazně účinnější než dceřiné produkty sorbované na aerosolových částicích. 
Epitel dýchacích cest je takto řádově více ozařován než alveolární plicní tkáň. 
To může vést k mutaci a bujení buněk. Zdravotním rizikem je tedy především 
vznik karcinomu plic, zejména u kuřáků, jejichž plíce poškozené kouřením 
snadněji zachycují radioaktivně transformovaný radon [9]. 
 

 
Obrázek 9.7 Působení radonu na lidský organismus [9] 

 
V souvislosti s počítáním dávek je třeba znát velikost aerosolových částic, 
frakci volných iontů a délku pobytu v kontaminovaném prostředí. 
Z dlouhodobých výzkumů a vyplývá, že z 16 % je rakovina plic způsobena 
ozářením radonem nebo jeho dceřiných produktů [9]. 
 
Během ročního pobytu v objektu s koncentrací 400 Bq/m3 (dřívější směrná 
hodnota) je ozáření srovnatelné s ozářením způsobeným:  
 

• 440 rentgenovými snímky plic, 
• 90 mamografickými screeningovými vyšetřeními, 
• 1 CT vyšetřeními hrudníku, 
• kosmickým zářením na hladině moře za 20 let pobytu, 
• kosmickým zářením na Mt. Everestu za 4 roky pobytu [9]. 
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9.6 Výskyt radonu v České republice 
 

Radon se nachází ve všech objektech v různém množství. Konkrétní 
koncentrace přímo souvisí s množstvím radonu v podloží. Průměrná hodnota 
objemové aktivity radonu je v budovách v České republice 118 Bq/m3 [9]. 
 
Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového 
zdroje [7], stanovuje referenční úroveň pro přírodní ozáření uvnitř budovy 
s obytnou nebo pobytovou místností. Pro objemovou aktivitu radonu je 
stanovena referenční úroveň 300 Bq/m3. Tato hodnota se vztahuje na 
průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání. 
 
Informace o geologickém podloží pomáhají identifikovat oblasti s vyšší 
pravděpodobností výskytu budov s vysokou koncentrací radonu. Česká 
geologická služba vytvořila geologickou prognózní mapu radonového indexu 
(Obrázek 9.8), rozdělující území České republiky z hlediska nebezpečí výskytu 
radonu na oblasti s nízkým, přechodným, středním a vysokým radonovým 
indexem [6]. Prognózní mapa se využívá při návrhu a posuzování spodní 
stavby budov. Mapy nenahrazují vlastní měření radonu či radonový průzkum 
dané lokality.  
 

 
 

Obrázek 9.8 Geologická prognózní mapa České republiky [6] 
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Základové půdy se v závislosti na koncentraci radonu v půdním vzduchu 
a propustnosti zatřiďují do 3 kategorií radonového rizika. Čím nižší 
koncentrace radonu v půdním vzduchu a čím nižší propustnost, tím nižší je 
riziko pravděpodobnosti prostupu radonu do objektu, a analogicky opačně.   
 
Tabulka 9.6 Kategorie radonového rizika základových půd [10] 

Radonové riziko Koncentrace radonu v podloží (kBq/m3) 
Vysoké > 100 > 70 > 30 
Střední 30 – 100 20 – 70 10 - 30 
Nízké < 30 < 20 < 10 
Propustnost podloží Nízká Střední Vysoká 

 
Obrázek 9.9 znázorňuje geometrický průměr objemové aktivity radonu (OAR) 
v bytech v České republice. Hodnoty objemové aktivy radonu byly získány 
metodami integrální stopové dozimetrie v letech 1990 – 2010 [9]. 
 

 
 

Obrázek 9.9 Mapa měření objemové aktivity radonu v bytech [6] 
 
9.7 Optimalizace výskytu radonu v budovách 
  
Strategie snižování míry výskytu radonu je založena na dvou základních 
přístupech. Na zabránění prostupu radonu do vnitřního prostředí budov a na 
odstranění radonu jeho zředěním (větráním). Protiradonové opatření je možné 
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rozdělit na nepřímé (ovlivnění fyzikálních zákonitostí transportu radonu) 
a přímé (odstranění zdroje radonu nebo přerušení transportu radonu od zdroje 
k uživateli). 
 
K nepřímým opatřením patří plynotěsné konstrukce šachet a komínů, oddělení 
schodišťového prostoru vedoucího z kontaktního podlaží do vyšších podlaží, 
plynonepropustné úpravy povrchu kolem staveb apod. 
 
Z hlediska možností jejich regulace se opatření rozdělují na pasivní a aktivní. 
Opatření související se stavebními konstrukcemi (stavebně-konstrukční 
úpravy, izolační vrstvy, nátěry, infiltrační výměna vzduchu) charakterizujeme 
jako pasivní. Systémy mechanického větrání a filtrace s účinnou regulací jsou 
aktivními opatřeními.  
Podle naměřené koncentrace radonu se volí vhodná opatření. Mezi ty 
nejjednodušší a efektivní opatření patří: 

 
• těsnící systémy kontaktních konstrukcí (mechanické bariéry, sanace 

trhlin), 
• větrací systémy podloží a budov. 

 
Cesty průniku radonu z podloží přes konstrukce spodní stavby jsou uvedeny 
na výše uvedeném obrázku 8.2.  V závislosti na těsnícím systému 
kontaktních konstrukcí rozeznáváme 3 kategorie:  

 
• 1. kategorie těsnosti – alespoň jedna vrstva celistvé protiradonové 

izolace s plynotěsnými prostupy, 
• 2. kategorie těsnosti - alespoň jedna vrstva celistvé hydroizolace 

s plynotěsnými prostupy, 
• 3. kategorie těsnosti – celistvá stavební konstrukce omezující konvekci 

půdního vzduchu s plynotěsnými prostupy. 
 

Jednou z možností snížení koncentrace radonu uvnitř interiéru budov je 
sanace trhlin. Diagnostika trhlin specifikuje typ konstrukce, umístění trhliny, 
šířku a směr trhliny. Výsledkem správné diagnostiky je zařazení trhliny do 
kategorie pasivních resp. aktivních trhlin (Obrázek 9.10). Pasivní trhliny jsou 
stabilizovány a není pravděpodobné, že by u nich v budoucnu došlo k pohybu. 
Aktivní trhliny mohou v důsledku dynamického zatížení vykazovat další pohyb 
[11]. 
 
Tradiční technologií sanací pasivních trhlin je použití cementové malty. Šířka 
trhliny v tomto případě musí být 3 krát až 4 krát větší než je největší rozměr 
zrna malty. Tento postup je tedy vhodný pro širší trhliny. Velmi široké trhliny 
a otvory je možné přímo utěsnit plynotěsným betonem z drobného kameniva. 
Pro zlepšení zpracovatelnosti cementové malty, zvýšení přilnavosti povrchu 
trhliny a omezení projevů smršťování se do cementové báze přidávají 
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epoxidové nebo syntetické latexy. Množství přidávané polymerní látky závisí 
na požadovaných vlastnostech výsledné hmoty [11]. 
 
Materiály na bázi epoxidových pryskyřic tuhnou i ve vlhkém prostředí, 
vyznačují se vysokou přilnavostí k vlhkému betonu, vykazují nízké smršťování 
a mají vysokou pevnost. Směsi obsahující syntetické latexy, jako styren - 
butadien, akryláty a jejich kopolymery mají nižší pevnost a mohou ztrácet 
přilnavost. Nižší pevnost může být i výhodou, neboť výsledná 
polymercementová hmota je do určité míry elastická, schopná přenést drobné 
pohyby v trhlinách. Velmi tenké trhliny je možné vyspravit epoxidovými nebo 
polyesterovými pryskyřicemi, které jsou schopny penetrovat i do velmi úzkých 
trhlin [11]. 

 
K sanaci aktivních trhlin trhlinám musíme přistupovat tak, aby i po jejich 
sanaci byly schopny přenést předpokládaný pohyb bez porušení tmelu. Pro 
použití v interiéru budov jsou nejvhodnější elastomery. Ve srovnání s ostatními 
tmely mají mnoho předností (mají výbornou přilnavost k betonu, vyznačují se 
velkou roztažností). S aktivní trhlinou se můžeme setkat i při styku přístavby 
s původní budovou (Obrázek 9.10), většinou tehdy, má-li část domu jinou 
hloubku založení. Příklad tmelení širší aktivní trhliny je znázorněn na Obrázku 
9.11. Obecně se na utěsnění trhlin používají silikonové, polyuretanové, 
polysulfidové tmely, resp. epoxidy, případně speciální přípravky mastix, 
termoplasty, či elastomery [11]. 
 
Mastixy jsou viskózní kapaliny na bázi ztužených olejů nebo asfaltů s nízkým 
bodem tání, s příměsí různých plniv nebo vláken. Umožňují pohyb do hodnoty 
15% šířky drážky, jejíž hloubka a šířka by měla byt v poměru 2:1. Při vyšších 
teplotách jsou ze spár vytlačovány okolním expandujícím materiálem, 
popřípadě vytékají z důvodu jejich nízkého bodu tání. Nejsou proto vhodné pro 
použití v interiérech, kde by mohly způsobit estetické a funkční poruchy.     
 
Termoplasty se stávají tekutými nebo viskózními až po zahřátí, většinou nad 
100 °C. Patří sem asfalty a látky na bázi pryskyřice nebo dehtu. Jsou schopny 
přenést pohyb až do 25 % šířky drážky, která má v tomto případě poměr 
hloubky a šířky 1:1. Tmely na bázi termoplastů měknou méně než tmely, 
mohou být také při vyšších teplotách okolí z trhlin vytlačovány. 
 
Elastomery jsou skupinou materiálů zahrnující celou řadu různých skupin 
materiálů, jako jsou např. polysulfidy, polyuretany, silikony a akryláty. Některé 
jsou jednosložkové, jiné dvousložkové. Ve srovnání s ostatními tmely mají 
mnoho předností. Před aplikací nemusí být tepelně opracované, mají výbornou 
přilnavost k betonu, neměknou a vyznačují se velkou roztažností. Poměr 
hloubky a šířky drážky by měl být 1:2. 
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Obrázek 9.10 Příklad aktivní trhliny ve styku původní budovy a její přístavby, pokud 
každá část je založená v jiném podloží [11] 

 

 
 

Obrázek 9.11 Tmelení širších aktivních trhlin [11] 
 

Mechanické bariéry spodní části objektu zamezují průnik půdního radonu do 
objektu konvekcí a difúzí. Nejdůležitější konstrukcí, která zabraňuje pronikání 
radonu z podloží, je betonová deska. Radon může přes ni difundovat, ale 
pokud je kvalitně zhotovena a má odpovídající tloušťku, a jeho transport je 
velmi pomalý. Zároveň je dobré, pokud je deska vyztužena, i když plní jen 
funkci podkladního betonu. Vyztužením se omezuje šířka trhlin. 
 
Vznik trhlin souvisí s nerovnoměrným sedáním objektu. Způsob založení 
budovy nebo zlepšení základové půdy mohou tento jev značně eliminovat. 
Poruchy mohou vznikat i při nevhodném zhotovení betonové konstrukce 
(poloha výztuže apod.). 
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Celoplošné těsnění se používá u konstrukcí spodní stavby, které jsou 
porušované trhlinami. Sanovat se doporučuje celoplošně. Povrch konstrukcí se 
může  opatřit vhodnou těsnící látkou v závislosti na druhu trhliny. Těsná 
povrchová úprava konstrukcí může být buď ve formě nátěru, nebo fólie. 
Používají se i betonové nebo polymercementové stěrky, případně 
samonivelační těsnící hmoty. Při výměně poškozených betonových podlah je 
možné do drenážní štěrkové vrstvy vložit perforované PVC hadice odvětrané 
svislým potrubím nad střechu domu. V případě zvýšené podlahy 1. 
nadzemního podlaží je vhodné, pro omezení uvolňování radonu i vlhkosti 
z podloží do vzduchového prostoru, izolovat povrch základové půdy [10, 11]. 
 
Konkrétní konstrukční řešení izolačního systému závisí na postupu realizace 
spodní stavby. Na Obrázcích 9.12 a 9.13 jsou znázorněny příklady 
celoplošného utěsnění konstrukcí spodní stavby: napojení svislé a vodorovné 
izolace pomocí zpětného spoje a izolace spodní stavby do podkladové vany. 
Na lokální bariéry se používají injektážní látky, tmely, profilované asfaltové 
pásy. Výhodné je, pokud se protiradonová plošná izolace kombinuje 
s hydroizolací tak, aby chránila vodorovné a svislé konstrukce budovy, které 
jsou v kontaktu se zeminou. Mechanická bariéra musí být pružná, odolná, 
stálá, s vysokým difuzním odporem pro radioaktivní plyny. Před aplikací 
asfaltových pásů se musí plochy betonové konstrukce nebo jiného podkladu 
zbavit prachu a ostrých hran, přičemž trhliny a spáry je nutné odstranit 
injektážními látkami, tmely, polymerbetony. Nejvýhodnější jsou pásy, kde 
nosná fólie je z plastu. V současnosti se nejvíce používají asfaltové pásy, které 
obsahují vrstvu hliníkové fólie a v menším měřítku se používají pásy 
s měděnou nebo olověnou vložkou. Za nevyhovující se považují asfaltové pásy 
s papírovou nebo textilní vložkou. Protiradonovou vrstvu je nutné celoplošně 
přilepit, aby mezi ní a betonem nebyla vzduchová mezera. V opačném případě 
by došlo k pronikání radonu do vnitřního prostředí budov skrze porušenou 
protiradonovou izolaci podkladního betonu [10]. 

 
 

Obrázek 9.12 Napojení vodorovné a svislé izolace pomocí zpětného spoje [10] 
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Obrázek 9.13 Izolace spodní stavby do podkladové vany [10] 
 
Větrací systémy podloží zahrnují podtlakové větrací systémy, radonové 
studny a odsávací systémy.  
 
Zabránit pronikání radonu do budovy lze pomocí podtlakovým větracím 
systémům,  které vytváří v podloží pod konstrukcí trvale nižší tlak než je 
v budově. Předpokladem vysoké účinnosti zařízení je, aby se podtlak, který 
vzniká v okolí odsávacích míst, rovnoměrně šířil pod celým objektem. Efektivní 
sací poloměr je těžké určit, protože závisí na mnoha faktorech, např. na 
velikosti trhlin v konstrukci podlahy, plynopropustnosti podloží atd. Pro 
ventilátor, který vytváří podtlak 50 - 100 Pa při sacím otvoru potrubí  
0,3 - 0,4 m, bývá sací poloměr 4 - 5 m. Pro malé objekty zhruba čtvercového 
půdorysu většinou postačí jeden centrálně umístěný otvor (Obrázek 9.14). 

 
Obrázek 9.14 Odvětrání podloží pod objektem pomocí perforovaných trub vložených 

do vrstvy štěrku pod podkladním betonem [6] 
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Obrázek 9.15 znázorňuje tzv. radonovou studnu - systém, který umožňuje 
snížení tlaku půdního vzduchu pod budovou bez zásahu do stavební 
konstrukce. Radonovou studnou lze snížit tlak ve velkých objemech zeminy, 
z čehož vyplývá, že jedno takové zařízení se může navrhnout pro několik 
malých objektů. Účinnost studny je tím větší, čím je podloží propustnější. 
Zařízení je účinné pouze tehdy, pokud vrstvy pod základy umožňují proudění 
vzduchu až do hloubky cca 4 m [11]. 
 

 
1 - skruže o průměru 400 – 1000 mm do hloubky 3,5 – 4 m, 2 - ventilátor s tlumičem 
hluku, 3 - sací komora, 4 - výfukový kanál vyústěný na takovém místě, kde nehrozí 
nebezpečí, že se půdní vzduch dostane do interiéru např. s větracím vzduchem 
 

Obrázek 9.15 Odsávání půdního vzduchu pomocí radonové studny [11] 
 
Odsávání radonu z podloží drenážním systémem spočívá v rovnoměrném 
rozdělení podtlaku zespod budovy menšími sacími silami, a to umístěním 
perforovaných drenážních trubek, výjimečně soustavou jednotlivých 
odsávacích bodů do spojité drenážní vrstvy s minimální tloušťkou 250 mm 
vytvořené z vhodného kameniva. 
 
Drenážní systémy se doporučuje odvětrávat svislým odvětrávacím potrubím 
o průměru 100 až 150 mm nad střechu objektu, kde se ukončí samotahovou 
hlavicí (Obrázek 8.16). Pokud není možné realizovat svislé odvětrávání, 
navrhuje se odvětrávání do protilehlých obvodových stěn, ale za cenu nižší 
účinnosti. 
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Obrázek 9.16 Odsávání radonu z podloží pod existujícím domem za pomoci 
zavrtaných perforovaných hadic [11] 

 
Větrací systémy budov zahrnují větrání příčné, větrání šachtové ve větracím 
režimu přirozeném nebo nuceném.  
 
Při příčném větrání jsou větrací otvory (průduchy, štěrbiny, okna, dveře) 
umístěné v protilehlých stěnách místnosti. Jedná se o velmi účinný způsob 
větrání, protože při něm dochází k rychlé výměně vzduchu v místnosti.  

 
 

Obrázek 9.17 Příčné větrání suterénních prostorů s nepobytovými místnostmi [11] 
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Tento způsob větrání ovšem nelze využívat k dlouhodobé výměně vzduchu 
pobytových místností, protože způsobuje značné tepelné ztráty. Příčné větrání 
je vhodné v podlažích bez pobytových místností (Obrázek 9.17). K zajištění 
trvalého přívodu a odvodu vzduchu se používají místo oken větrací průduchy 
[11]. 
 
Při šachtovém větrání je odvod a někdy i přívod vzduchu zajištěn šachtou, 
svislým průduchem nebo komínem. Svislé větrání by mělo být umístěno 
v temperovaném interiéru, nikdy ne ve studené obvodové stěně. V místnostech 
s topným tělesem pod oknem se vzduch přivádí průduchem v obvodové stěně 
nad tělesem. V místnostech bez vytápění pod oknem se přívod vzduchu 
umisťuje pod strop, aby se teplota přiváděného vzduchu upravila promícháním 
se vzduchem v místnosti dříve, než přijde do styku s člověkem. Použití 
šachtového větrání v obytných místnostech, které jsou v přímém kontaktu 
s podložím, bývá problematické a ne vždy úspěšné. Při šachtovém větrání je 
obtížné zajistit vyrovnané množství přiváděného a odváděného vzduchu 
během celého roku. Při větším objemu odváděného vzduchu vznikne 
v odvětrávaných místnostech podtlak, čímž se zintenzivní nasávání půdního 
vzduchu s radonem z podloží. Tento problém můžeme částečně eliminovat, 
pokud přívodní otvory budou umístěny zásadně na návětrné straně, budou mít 
větší průměr než odváděcí otvory a zároveň utěsníme všechny možné cesty 
průniku radonu přes kontaktní konstrukci. Nejčastějším použitím tohoto 
systému je odvětrávání suterénních prostor bez pobytových místností 
(Obrázek 9.18) nebo odvětrání prostoru pod zvýšenou podlahou přízemí [11]. 
 
Větrací režim budov provětrávaných přirozeným větráním má významný 
vliv na koncentraci radonu v budově. Jednou z příčin zvýšené koncentrace 
v objektech může být právě nízká výměna vzduchu vyvolaná snahami 
o úsporu energie. Je doprovázena také sníženou průvzdušností zatepleného 
obvodového pláště a hlavně sníženou infiltrací transparentními konstrukcemi 
v důsledku jejich dodatečného utěsnění. Výměna vzduchu se uskutečňuje na 
základě tlakového rozdílu a účinkem větru na budovu. Vzhledem k tomu, že 
teploty vzduchu i rychlost větru se mění, je výměna vzduchu uskutečňována 
přirozeným větráním proměnlivá. Přirozené větrací systémy proto používáme 
pouze při velmi nízkých překročení zásahové úrovně a většinou v kombinaci 
s dalším typem protiradonových opatření [11]. 
 
Větrací systémy s nucenou ventilací je možné navrhovat centrálně pro celou 
budovu i pro jednotlivé místnosti. Výhodou centrálního uspořádání je, že 
vzduchotechnická jednotka je umístěna na střeše nebo v suterénu 
a neobtěžuje tak hlukem. Nevýhodou je problematické čištění vzduchovodů 
a poměrně vysoké náklady na instalaci. Při nízkém překročení objemové 
aktivity radonu je ekonomičtější instalovat malé ventilační jednotky do 
jednotlivých místností. Jejich součástí je výměník tepla, který dokáže vrátit zpět 
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do místnosti až 60 % tepelné energie z odváděného vzduchu. Vzduch 
odváděný z místnosti předává ve výměníku teplo vzduchu nasávaného 
z venkovního ovzduší. Pohyb vzduchu zajišťuje ventilátor s příkonem 
30 - 40 W, který lze nastavit na několik výkonových stupňů. Nevýhodou je 
vyšší hlučnost (Obrázek 9.19) [11]. 

 
 

Obrázek 9.18 Šachtové větrání suterénu s nepobytovými místnostmi [11] 
 
Systémy přirozeného větření je možné nahradit nuceným větráním, a to 
osazením ventilátoru na svislé odsávací potrubí. Při podtlakovém větrání 
v pobytových prostorách v přímém kontaktu s podložím je nutné počítat se 
zvýšenými koncentracemi radonu. Systém přetlakového větrání je možné 
instalovat tehdy, když se ventilátorem vhání venkovní vzduch dovnitř a odvod 
vzduchu zajišťuje pouze infiltrace netěsnými okny a průvzdušností obvodového 
pláště. V tomto případě přetlak eliminuje i pronikání radonu z podloží. Všechny 
systémy nuceného větrání mají za následek tepelné ztráty. Větrací systémy 
mohou využívat rekuperaci tepla a intenzita větrání se určí zjištěním rychlosti 
přísunu radonu do jednotlivých místností [11]. 
 
Větráním pobytových prostor budov se ze vzduchu odstraňují nejen dceřiné 
produkty radonu, ale i samotný radon. Přirozené větrání (okny, svislými 
větracími šachtami atd.) zajišťuje v budovách okamžitou výměnu vzduchu. 
Výměna vzduchu je přechodným řešením, pokud se zajistí snížení 
kontaminace stavebními úpravami. 
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Obrázek 9.19 Větraní s nucenou ventilaci [11] 
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10 TĚKAVÉ ORGANICKÉ LÁTKY  
 
Kvalitu vnitřního prostředí staveb bezesporu ovlivňuje celá řada chemických 
látek, jež si pouštíme do domovů, kanceláří a mnoha dalších prostor. Těkavé 
organické látky se v současnosti považují za kategorii sloučenin vyskytujících 
se v prostředí budov. Následující kapitola pojednává o látkách, které se do 
vzduchu uvolňují ze stavebných konstrukcí, předmětů, jimiž jsou místnosti 
vybaveny, tedy nábytek, podlahy a podlahové krytiny, tapety, tkaniny 
a podobně, nebo se při zařizování bytu používají – typicky nátěrové hmoty, 
lepidla, tmely. Koncentrace organických látek v pobytových a obytných 
prostorách budov ve většině případů významně převyšují hodnoty ve 
venkovním ovzduší. Kvalitě vnitřního prostředí se v posledních desetiletích 
věnuje hodně pozornosti. Například Světová zdravotnická organizace (WHO) 
schválila v roce 2010 směrnice pro vybrané látky, které ovlivňují kvalitu 
vnitřního prostředí [1], řada projektů na toto téma byla realizována v EU [2,3]. 
 
10.1 Základní pojmy 
 
Těkavé organické látky (volatile organic compounds – VOCs) jsou definovány 
jako organické látky v tuhém, kapalném nebo plynném skupenství, které se při 
běžné teplotě a tlaku dostávají do ovzduší ve formě par s tlakem vyšším než 
0,13 kPa. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou těkavé 
organické sloučeniny definovány jako organické sloučeniny s bodem varu od 
50 - 100 °C do 240 - 260 °C. 
 
Základní právní rámec k VOC tvoří zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., 
v jeho platném znění, který zmocňuje vyhlášku č. 355/2002 Sb. ve znění 
vyhlášky č. 509/2005 Sb., jako zvláštní právní předpis pro tuto oblast, k jejímu 
provádění. Předmětem zákona jsou definice pojmů, které jsou používány ve 
směrnici, emisní limity, technické požadavky a obecné podmínky provozování 
zařízení a požadavky na činnosti, při používání organických rozpouštědel 
s cílem snížit přímé a nepřímé účinky emisí těkavých organických sloučenin na 
ovzduší [4]. 
 
Z hlediska zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší je těkavou organickou 
látkou jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, 
s výjimkou metanu, která při teplotě 20 °C (293,15 K) má tlak par 0,01 kPa 
nebo více nebo má odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího 
použití, a která může v průběhu své přítomnosti v ovzduší reagovat za 
spolupůsobení slunečního záření s oxidy dusíku za vzniku fotochemických 
oxidantů [4]. 
 
Těkavé organické látky (VOC - z anglického termínu Volatile Organic 
Compounds) patří spolu s oxidy dusíku, síry, uhlíku a tuhými znečišťujícími 
látkami do skupiny polutantů, které objemově nejvíce zatěžují životní prostředí. 
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Poté, co díky změně technologií došlo k výraznému poklesu emisí tuhých látek 
a oxidu síry se omezení emisí VOC se stalo jedním z dominantních problémů 
ochrany ovzduší i v návaznosti na novou legislativu (Zákon č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší a Vyhláška č. 355 MŽP/2002 ve znění vyhlášky č. 509/2005 
Sb., ve které je plně zakomponována směrnice 2010/75/ES o omezování emisí 
těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických 
rozpouštědel) [4,5]. 
 
Polotěkavé organické látky (semivolatile organic compounds - SVOCs) jsou 
organické sloučeniny, které mají bod varu vyšší než voda, a které se mohou 
odpařovat při teplotách nad 21 °C. Polotěkavé organické látky neboli částečně 
těkavé organické látky jsou dle ČSN EN 16687 [6] všechny organické látky, 
které jsou plynovou chromatografií z kapilární kolony eluovány v retenčním 
čase mezi n-hexadekanem (nezahrnuto) a n-dokosanem (zahrnuto). 
 
TVOC (Total VOC) představuje celkové těkavé organické látky. Dle ČSN EN 
16687 [6] je celkový obsah těkavých organických látek TVOC definován jako 
suma koncentrací identifikovaných a neidentifikovaných těkavých organických 
látek, které jsou plynovou chromatografií z kapilární kolony eluovány 
v retenčním čase od n-hexanu až po n-hexadekan včetně.  
 
10.2 Charakteristika VOCs  
 
Charakteristikou těkavých organických látek kapalného nebo pevného 
skupenství je jejich přeměna na plynné skupenství. Intenzita vypařování závisí 
na tenzi par vypařující se látky (parciální tlak na fázovém rozhraní) a na jejím 
parciálním tlaku v plynné fázi. Rozdíl těchto parciálních tlaků je hnací silou 
děje. 
 
Vypařování v uzavřeném systému probíhá tak dlouho, dokud nedojde 
k vyrovnání tlaků. V otevřeném systému, při kontaktu nosného plynu 
s povrchem kapaliny či tuhé látky, se látka vypařuje konstantní rychlostí za 
takových podmínek, kdy se v proudu plynu udržuje konstantní parciální tlak 
jejich par a zároveň tehdy, kdy se do systému přivádí teplo potřebné na 
skupenskou přeměnu. 
 
Nejjednodušší dělení těkavých organických látek - podle schopnosti 
vypařování - je na těkavé a polotěkavé. Jejich vlastnosti ovlivňuje přítomnost 
halogenu v molekule sloučeniny. 
 
Dělení VOCs na základě bodu varu podle WHO je uvedeno v Tabulce 10.1. 
Celkový obsah těkavých organických látek (TVOC) je Světovou zdravotnickou 
organizací definován jako obsah skupiny jejich zástupců (toluen, xylen, etanol, 
atd.) s podobnými fyzikálními vlastnostmi [7]. 
 



197 
 

Tabulka 10.1 Dělení VOCs podle bodu varu 
Skupina VVOC 

(Velmi těkavé organické 
látky) 

VOCs 
(Těkavé organické 

látky) 

SVOC 
(Polotěkavé 

organické látky) 
Bod 
varu 

< 0 ºC 
50 – 100 ºC 

50 – 100 ºC 
240 – 260 ºC 

240 – 260 ºC 
380 – 400 ºC 

 
K těkavým organickým látkám patří halogenované deriváty alifatických 
a některých aromatických uhlovodíků a nehalogenované uhlovodíky a jejich 
deriváty. Z fyzikálně-chemických vlastností těkavých organických látek, které 
ovlivňují jejich uvolňování do okolního prostředí, je významná rozpustnost ve 
vodě, tlak par, objemová hmotnost, Henryho konstanta a rozdělovací 
koeficienty na fázovém rozhraní. 
 
Polotěkavé (semivolatile) organické látky jsou perzistentní organické polutanty. 
Představují skupinu organických halogenovaných i nehalogenovaných 
sloučenin. Dominantními chemickými vlastnostmi SVOCs je odolnost vůči 
degradačním procesům, malá rozpustnost ve vodě, lipofilní charakter 
a tendence k bioakumulaci. Polotěkavost umožňuje globální atmosférický 
transport, jelikož v globálním ekosystému jsou všudypřítomné a v citlivých 
ekosystémech trvale detekovatelné.  
 
10.3 Zdroje těkavých organických látek v budovách 

 
Ve venkovním prostředí je identifikováno více než 200 různých organických 
sloučenin. Do ovzduší se dostávají jako produkty spalování odpadů, 
pohonných hmot v motorech, fosilních paliv v elektrárnách a teplárnách, 
vypařováním benzínu a rozpouštědel a jiných toxických substancí, anebo jako 
vedlejší produkt těžkého průmyslu. Značně využívané synteticky vyráběné 
heterocyklické sloučeniny v podobě herbicidů (přípravky proti plevelům), 
fungicidů (přípravky proti škodlivým houbám a plísním) a insekticidů (Ve 
venkovním prostředí se do ovzduší se dostávají jako produkty spalování 
odpadů, pohonných hmot v motorech, fosilních paliv v elektrárnách 
a teplárnách, vypařováním benzínu a rozpouštědel a jiných toxických 
substancí, anebo jako vedlejší produkt těžkého průmyslu. Synteticky vyráběné 
heterocyklické sloučeniny v podobě herbicidů (přípravky proti plevelům), 
fungicidů (přípravky proti škodlivým houbám a plísním) a insekticidů (přípravky 
proti hmyzu) a barviv jsou také významným zdrojem VOCs. Velkým 
zastoupením se na znečišťování ovzduší podílejí aromatické uhlovodíky 
odvozené od benzenu. Jsou součástí paliv, maziv, pohonných hmot, 
rozpouštědel a představují i výchozí látky pro výrobu jiných organických 
sloučenin. K znečišťování vnějšího ovzduší těkavými organickými látkami 
dochází nejen při výrobě, ale i při jejich skladování. Z nádrží rafinerií unikají 
tyto látky jako ztráty v množství 1-2 % ze skladovaného množství. Ve 
venkovním ovzduší měst a urbanistických celků je jedním z významných zdrojů 
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organických látek doprava (40 %). Ve výfukových plynech jsou uhlovodíky 
zastoupeny v různých množstvích, od několika mikrogramů až do více než  
100 mg/m3. Z derivátů uhlovodíků jsou z hlediska znečištění významné 
kyslíkové deriváty a halogenderiváty. Kyslíkové deriváty vznikají při spalování 
uhlovodíkových paliv. Zastoupení jednotlivých sloučenin (alkoholů, aldehydů, 
ketonů a karboxylových kyselin) se mění v závislosti na podmínkách spalování, 
především na teplotě a na stupni obohacení směsi kyslíkem. Z hlediska 
znehodnocení vzduchu jsou nejvýznamnější aldehydy a ketony (formaldehyd, 
acetaldehyd, akrolein). Fotolýza těchto látek je důležitým mezistupněm tvorby 
fotochemického smogu. 
 
Zvláštní postavení mezi těkavými organickými látkami mají halogenderiváty 
uhlovodíků. Z přírodních zdrojů se dostávají do ovzduší během lesních požárů. 
Dominantní jsou však antropogenní zdroje, ke kterým patří prostředky na 
ochranu rostlin, průmyslové rozpouštědla (chlorované deriváty metanu 
a etylenu), čisticí látky a hasiva. Zdrojem skupiny fluórchlórovaných derivátů 
uhlovodíků jsou chladicí rozprašovací směsi. Nejvíce zastoupeny jsou 
fluórchlórmetány (freon 11 CFCl3 a freon 12 CF2Cl2), které vstupují do 
fotodisociačných reakcí, důsledkem je snižování koncentrace stratosférického 
ozonu. 
 
V poslední době je velmi moderní používání stavebních materiálů, které co 
nejvíce utěsňují byty a domy. To je dobrý způsob, jak šetřit energii. Zároveň 
ale nesmíme zapomínat, že každý stavební materiál nebo například čisticí 
prostředek v sobě obsahuje určité procento chemických látek, které mohou 
spadat do kategorie těkavých organických látek (VOC).VOCs se dostávají do 
pobytových a obytných prostor vlivem uvolňování ze stavebních materiálů 
a výrobků na bázi dřevotřísky, pěnových a kompozitních tepelněizolačních 
materiálů, podlahových krytin, čalounění a z různých produktů využívaných 
v domácnostech, jakou jsou nátěry, barvy, laky, ředidla, lepidla, čisticí, 
dezinfekční, odmašťovací prostředky a kosmetické přípravky. 
 
Zdrojem VOCs jsou také běžné antropogenní aktivity, jako kouření tabáku, 
vaření, úklid, praní, topení, ale i osobní hygiena. V administrativních budovách 
je jejich významným zdrojem činnost kopírek, tiskáren, faxů a dalšího 
kancelářského elektrozařízení. Velká část škodlivin migruje do vnitřního 
prostředí budov z venkovního prostředí a přispívá ke zvýšení koncentrace ve 
vnitřním prostředí. V důsledku komínového efektu se v budovách vytváří na 
nižších patrech relativní podtlak a na vyšších patrech relativní přetlak vůči 
okolí, v důsledku čehož se do bytů na vyšších patrech dostávají v různé míře 
škodliviny z bytů na nižších patrech a provozů nebo jiných prostor, které se 
nacházejí v budově (z garáže, prádelny, obchodů, skladů atd.). Komínový efekt 
napomáhá i nasávání vzduchu z ulice, který je znečištěn škodlivinami 
z dopravy a průmyslu. V Tabulce 10.2 jsou uvedeny identifikované zdroje 
těkavých organických látek ve vnitřním prostředí budov. 
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Tabulka 10.2 Přehled zdrojů těkavých organických látek 

Sádrokarton 

1 - butylacetát 

Kobercoviny 

Formaldehyd 
Aceton 4 - Metyletylbenzén 
Benzen 4 - Fenylcyklobenzén 
Etanol Styren 
Etylacetát 1 - butanol 
Izobutylalkohol 1 - butylacetát 
Metylacetát Aceton 
Toluen Benzen 

Tapeta 

Aceton Etanol 
Benzen Etylacetát 
Etanol Izobutylalkohol 
Etylacetát Metylacetát 
Izobutylalkohol Toluen 
Metylacetát 

Lepidla 

Alkoholy 
Tetrachloretylen Aminy 
Toluen Benzen 

OSB deska 

1 - butylacetát Dekan 
Aceton Dimetylbenzen 
Benzen Formaldehyd 
Etanol Terpeny 
Etylacetát Toluen 
Izobutylalkohol Xyleny 
m – xylen 

Tmely 

Alkoholy 
Toluen Alkany 

PVC 

1 - butanol Aminy 
1 - butylacetát Benzen 
Aceton Dietylbenzen 
Benzen Formaldehyd 
Etanol Metyletylketon 
Etylacetát Xyleny 
Izobutylalkohol 

Nátěry 

Acetáty 
m – xylen Akryláty 
Metylacetát Alkoholy 
Etylester kyseliny octové Alkány, Aminy 
Butylester kyseliny octové Dipenten 
Toluen Polyuretan 

Omítka 

Aceton Toluen 
Benzen Benzen 
Etanol 

Čisticí prostředky 

1,1,1 - trichloretan 
Etylacetát n - heptan 
Izobutylalkohol Toluen 
Metylacetát Benzaldehyd 
Toluen Nonanal 

Dřevotříska 

Alkoholy Dekanal 
Alkány 1 - etanol 
Aminy Kyselina benzoová 
Benzen α - pinen 
Formaldehyd Terpen 
Terpeny Limonen 
Toluen   
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Důležitým zdrojem emisí těkavých organických sloučenin jsou zařízení 
a činnosti, kde se používají během technologických operací rozpouštědla. 
Evropský parlament a Rada vydala směrnici 2010/75/EU [6] o  průmyslových 
emisích (integrované prevenci a  omezování znečištění) za účelem prevence 
a snižování znečišťování z průmyslových činností. Na seznamu látek 
znečišťujících ovzduší jsou mimo jiné uvedeny právě těkavé organické 
sloučeniny.  
 
Francie zavedla od 1. ledna 2012 povinné označování výrobků podle množství 
emisí těkavých organických látek. Označení se týká izolací, podlah, 
podlahových krytin, tapet, obkladových materiálů, ale i barev, laků, lepidel atd. 
Limity jsou stanoveny pro celkové emise těkavých organických látek 
a 10 chemických sloučenin: například formaldehyd, toluen, styren, xylen. 
Výrobky musí být také testovány na některé látky s karcinogenním, 
mutagenním a reprotoxickým účinkem (CMR látky). Limit 1 µg/m3 je stanoven 
pro benzen, trichloretylen, DEHP a DBP. Výrobky jsou testovány dle 
ISO 16000. A+ je nejlepší hodnocení [8]. 

 

 
 

Obrázek 10.1 Označování výrobků podle množství emisí těkavých organických látek 
[8]. 

 
V Německu zavedli povinné testování emisí těkavých organických látek 
z podlah, podlahových krytin, lepidel pro podlahy a od roku 2014 i pro některé 
druhy tapet. Všechny výrobky v Německu uvedené na trh musí být testovány 
(nestačí pouze značka shody CE) [9]. 
 

10.4 Metodologie hodnocení zátěže VOC 
 
Obsah těkavých organických látek lze vyjádřit jako koncentrace jednotlivých 
látek, případně jako jejich suma (TVOC). Stanovení koncentrace VOC lze 
provést mnoho analytickými způsoby, jak pomoci přímých, tak nepřímých 
metod. Nepřímé metody zahrnují metody využívající selektivní záchyt filtračním 
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médiem. Mezi tyto metody patří sorpční metody a metody s odběrem vzorku 
ovzduší do evakuované nádoby, tzv. kanystrové metody.  

 
U kanystrových metod je vzorek vzduchu nasáván do evakuovaného kanystru 
pomocí čerpadla nebo přes kritickou trysku. Následně je vzorek z kanystru 
o objemu 150 až 500 ml v laboratoři kryogenně zakoncentrován a po 
kryofokusaci se převede do plynového chromatografu s hmotnostním (MS), 
plameno nebo fotoionizačním detektorem (FID/PID). Schéma plynového 
chromatografu je znázorněno na Obrázku 9.2. Výhodou kanystrové metody je 
možnost opakování analýzy za použití různých detektorů, snadná manipulace 
při odběru vzorků, možnost uchování vzorku v kanystru. Nevýhodou jsou pak 
vyšší ceny kanystru, nutnost pořídit zařízení na čištění kanystrů a složitější 
transport [10]. 
 

 
Obrázek 10.2 Schéma plynového chromatografu 

 
V případě sorpčních metod jsou těkavé organické látky zachycovány na 
různých typech sorbentů. K jejich uvolnění se využívá tepelné desorpce nebo 
extrakce/desorpce rozpouštědly. K analytickému stanovení těkavých 
organických látek ze vzorku se následně využívá plynová chromatografie 
s vhodným detektorem. Mezi výhody sorpčních metod patří jednoduché 
používání, nízká cena a vysoká citlivost měření. Nevýhodou je problém 
s uchováváním vzorků a nemožnost opakované analýzy po desorpci trubičky. 
Vzorek je prosáván pomocí čerpadla konstantní rychlostí (nejčastěji podtlak 
0,25 – 1 l/min) přes zvolenou sorpční trubičku naplněnou sorpčním médiem. 
Druh sorbentu se volí podle typu stanovované látky a podle způsobu desorpce. 
Běžně se používají tři typy sorbentů: 
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• sorbenty I. typu nemají elektrický náboj a jsou nepolární, patří zde 

aktivní uhlí (Anasorb, Carbotrap, Carbosieve), 
• sorbenty II. typu nesou na povrchu kladný náboj a jsou hydrofilní, 

příkladem je silikagel, 
• sorbenty III. typu mají záporný náboj a jsou omezeně hydrofilní. Jedná 

se o polymerní materiály Tenax a Amberlite XAD-2, které jsou vhodné 
pro záchyt polárnějších uhlovodíků [10]. 

 
V případě automatizovaných systémů jako je například analyzátor benzenu, 
toluenu a xylenů. Odběr vzorku probíhá automaticky v pravidelných intervalech 
(3 – 5 minut) na sorpční trubičku v přístroji a po termální desorpci probíhá 
analýza obdobně jako u plynového chromatografu [10]. 
  
10.5 Biologické účinky 
 
Těkavé organické sloučeniny, podobně jako jiné škodliviny, které se vyskytují 
ve vnitřním prostředí budov, způsobují svými účinky syndrom nemocných 
budov (Sick Building Syndrome, SBS). Z reportu Světové zdravotnické 
organizace z roku 1984 vyplývá, že v USA a evropských zemích trpí přes 30 % 
obyvatel Syndromem nemocných nezdravých budov. Ve zprávě z roku 2002 
už WHO udává nový počet postižených lidí, a to ve výši až  60 %. Po roce 
2014 hodnoty stoupají k 85 %. Syndrom nemocných budov (SBS) lze definovat 
jako skupinu více či méně závažných nemocí a zdravotních potíží, které si lidé 
mohou přivodit dlouhodobým pobytem v uzavřených místnostech. Způsobuje 
obtíže, které nejsou zcela specifické a příliš závažné. Objevuje se především 
v rekonstruovaných nebo nově postavených budovách, jedná se o nemoc 
související s budovami v tom případě, kdy více lidí vykazuje stejné příznaky 
diskomfortu. SBS způsobuje zrakové potíže (pálení, slzení, zarudlost očí), 
kožní problémy (vyrážky, svědění kůže), potíže horních cest dýchacích (rýma, 
škrábání v nose), postižení dolních cest dýchacích (dušnost, tlak na prsou), 
bolest hlavy, poruchy spánku, nesoustředěnost, únava, snížení potence atd. 
 
Jelikož většina těkavých organických látek se projevuje i intenzivním odérem, 
tvoří i odérovou složku prostředí. Těkavé organické látky se dostávají do 
organismu hlavně vdechováním, některé z nich se mohou absorbovat 
i pokožkou. Účinek působení škodliviny v respiračním systému závisí na jejich 
chemických vlastnostech, hlavně na rozpustnosti ve vodě. Vysoce rozpustné 
látky, které dráždí sliznice očí, nosu, krku, průdušnice, způsobují zánět horních 
epitelových vrstev průdušnice s dlouhodobými následky. Středně rychle 
rozpustné látky, které v průduškách vyvolávají hypersekreci hlenů, kašel, 
stažení až křeče průdušek nebo zánět plic. Látky s nízkou rozpustností po 
vdechnutí zasahují průdušnice a plicní alveoly a napadají nejcitlivější buňky - 
způsobují zánět a dokonce až plicní edém. 
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Celková koncentrace těkavých organických látek TVOC vyšší než 0,16 mg/m3 
způsobuje pocit suchých sliznic a suché kůže, svědění, vyrážky, bolesti hlavy, 
nevolnost, kašel, chrapot a nespecifické hypersenzitivní reakce a dráždění 
hrdla. Při úrovních koncentrace nad 2 mg/m3 se vyskytují specifické potíže, 
evidentní dráždění očí a nosu nastává při koncentracích nad 5 mg/m3 . 
 
Podle charakteru působení VOCs na organismus jsou účinky na zdraví akutní, 
toxické, alergické, karcinogenní, neurologické (poruchy chování) 
a nefrotoxické. 
 
Akutní účinky jsou odezvou na přímou interakci škodliviny s orgány dýchacího 
traktu. Účinek závisí na velikosti dávky. Jedná se hlavně o podráždění 
dýchacího traktu, akutní chronický zánět, změnu plicních buněk na rakovinové. 
Dále jsou to různé alergické reakce, astma, dráždění očí, bolesti hlavy, 
nevolnost, závratě. Mnohé z těchto akutních reakcí jsou reverzibilní a po 
skončení expozice samovolně vymizí. Vliv vybraných organických látek na 
lidské zdraví uvádí Tabulka 10.3 [11].  
 
Tabulka 10.3 Vliv vybraných organických látek na lidské zdraví [11] 

VOC Účinek 

Benzen 
Karcinogenní a toxická látka, která při vyšších koncentracích 
způsobuje mdloby a zvracení. Dlouhodobé působení vede až k 
poškození kostní dřeně nebo jater. 

Butylacetát Působení této hořlavé látky způsobuje vysušení a popraskání kůže. 

Etylbenzen Působení etylbenzenu může vyvolat dýchací potíže a podráždění 
nervové soustavy. 

Hexanal Dráždí oči a kůži, způsobuje ospalost. 
 

Pentanal Látka vysoce hořlavá, která dráždí oči a kůži. 
 

Toluen 
Nižší koncentrace toluenu způsobují bolesti hlavy, žaludeční 
nevolnost, dráždění kůže a očí. Vyšší koncentrace této látky může 
vyvolat vysušení a podráždění pokožky. 

Xylen Nebezpečné jsou obzvláště při vdechování, kdy dráždí sliznice 
trávicího ústrojí. Způsobují také dráždění očí a pokožky. 

 
Hodnocení expozice lidské populace skupinou látek VOCs oproti tradičním 
škodlivinám je obtížné, protože se běžně neprovádí. Složitý je i odhad rizika. 
Škodlivé účinky na zdraví lidí se dosud pozorovaly pouze při laboratorní 
expozici, při níž byly koncentrace mnohem vyšší než ve venkovním ovzduší. 
Pro většinu VOCs nejsou známy účinky na člověka přímo z jejich výskytu 
v životním prostředí, většinou se odvozují z pokusů na zvířatech. Navíc není 
dostačující znát zdravotní riziko způsobené jen jednou škodlivinou. Účinky více 
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škodlivých látek se mohou projevovat nejen aditivně, ale i kumulativně 
a synergicky. 
 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 6/2003 Sb. uvádí limitní koncentrace chemických 
ukazatelů ve vnitřním prostředí staveb. V Tabulce 10.4 jsou souladu 
s vyhláškou uvedeny limitní koncentrace pro vybrané těkavé organické látky 
[12]. 
 
 Tabulka 10.4 Limitní hodinové koncentrace vybraných organických těkavých látek [12] 

VOC Limit [ μg·m-3] 

Benzen 7 

Toluen 300 

Suma xylenů 200 

Styren 40 

Etylbenzen 200 

Formaldehyd 60 

Trichloretylen 150 

Tetrachloretylen 150 

 
10.6 Optimalizace prostředí z hlediska výskytu VOCs 
 
Vyhláška č. 355/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb. se týká 
vybraných zařízení a činností. Požadavky na omezování emisí jsou vyjádřeny 
jako koncentrační emisní limity pro těkavé organické sloučeniny vyjádřené jako 
celkový organický uhlík, limit fungitivních emisí jako procentní podíl fungitivních 
emisí a vstupních rozpouštědel, emisní limity vyjádřené jako množství emisí 
těkavých organických látek na množství výrobku nebo ošetřené plochy. 
Důležitou okolností je, že provozovateli vybraných zařízení se dává možnost 
volby zabezpečení a prokazování snížení emisí plněním emisních limitů nebo 
vypracováním redukčního plánu tj. zajistit snížení jiným způsobem ve stejné 
míře, které by se dosáhlo aplikací emisních limitů. 
 
Volbou stavebních materiálů a výrobků zabudovaných do staveb a volbou 
vybavení interiérů je pozitivním, respektive negativním, způsobem dlouhodobě 
ovlivňován zdravotní stav uživatelů budov. Z vybraných stavebních materiálů 
jsou monitorovány významné emise těkavých organických látek. Významnými 
zdroji VOCs ve vnitřním prostředí staveb jsou stavební materiály na bázi plastů 
a umělých živic (syntetická lepidla, barvy, laky, podlahové krytiny), izolační 
materiály (polystyrenové pěny), ze kterých se po zabudování dlouhodobě 
uvolňuje množství těkavých látek použitých při jejich výrobě, čímž je ovlivněna 
i odérová zátěž prostředí. Striktní vymezení environmentálně vhodných 
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a nevhodných stavebních materiálů je prakticky nemožné, protože každý 
materiál se sebou nese v celkovém pohledu jisté přednosti a nedostatky. 
 
Nejosvědčenějšími stavebními látkami z hlediska jejich vlivu na vnitřní pohodu 
budov jsou materiály přírodního původu (dřevo, přírodní vláknité minerály, 
hlína, kamen) a výrobky z nich bez zdraví škodlivých příměsí. Výrobky 
z minerálních materiálů, jako je cihla, vápno, sádra anebo betonové tvarovky, 
zatěžují kvalitu vzduchu budov jen minimální mírou. 
 
K realizaci izolačních systémů jsou vyhovující přírodní izolační materiály, jako 
je sláma, konopí, len, celulóza, třtina, kokosová a dřevěná vlákna anebo 
minerální a skelná vata. Důležitou úlohu při vytváření vhodného vnitřního 
prostředí hrají také použité materiály a technologie pro povrchové úpravy 
stěnových a stropních konstrukcí. 
 
Povrchové úpravy stěn a stropů závisí na konstrukčním systému budovy 
a materiálech hrubé stavby. Nejběžnějšími povrchovými úpravami stěn 
a stropů jsou omítky (na ně se nanášejí barvy anebo tapety), obklady (natírají 
se krycími nátěry anebo laky), keramické obklady (na exponovaných površích 
anebo ve vlhkých místnostech), stěrky (nanášejí se v tenkých vrstvách na 
rovné povrchy stěn) anebo stěrkové tmely (nanášejí se na obkladové dílce). 
Volba druhu povrchu závisí především na typu místnosti a na nárocích 
kladených na plochy stěn. Předpokladem dobrého vnitřní klima místnosti jsou 
také vnitřní stěny (stejně jako obvodové stěny), které dokážou přijímat vlhkost 
a vodní páru, resp. vázat odérové látky a plyny a tím regulovat kvalitativní 
parametry vnitřního vzduchu. 
 
Pro povrchovou úpravu stěn a stropů jsou optimální difúzní nátěry (umožňující 
přechod vodních par) v zájmu zachování absorpčních vlastností stavebních 
materiálů. Kromě paropropustnosti a průvzdušnosti k nejdůležitějším nárokům 
na nátěry stěn patří i toxická neškodnost. Před nátěrovými látkami na 
syntetické bázi se upřednostňují přírodní nátěry (glejová barva, disperze 
z přírodních živic a vápno) a barvy, čím se dosáhne v obytných místnostech 
zdravého prostředí a optické pohody. 
 
Dokonce již byly vyvinuty barvy, které po ozáření UV lampami vysychají 
v zlomku sekundy. Skládají se z velkého množství nízkomolekulových 
sloučenin a tzv. fotoiniciátorů, což jsou látky, které ve styku  s UV zářením 
vyvolávají rychlý přechod nízkomolekulových sloučenin na vysokomolekulové. 
 
Taktéž papírové a vláknité tapety jsou z environmentálního hlediska 
bezproblémové, pokud se při jejich výrobě nepoužily fungicidy. Vlákninové 
tapety jsou z dřevěných vláken, které jsou fixované přírodními anebo umělými 
živicemi mezi dvěma vrstvami papíru anebo nalisované na jednu vrstvu papíru. 
Mohou být bělené nebo nebělené. Většinou se přetírají nástěnnou barvou. 
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Tyto druhy tapet jsou velmi trvanlivé a zdravotně neškodné, pokud neobsahují 
umělé živice. 
 
Minimalizace rizika úniku těkavých organických látek z povrchové úpravy 
podlahových konstrukcí je možná aplikací přírodních materiálů. Vhodné je 
použít dřevo (palubky), korek, linoleum (marmoleum), keramiku, kamennou 
dlažbu a trojvrstvé dřevěné podlahy. Linoleum je vyrobené z obnovitelných 
materiálů a skládá se hlavně z rostlinného oleje, ke kterému je přidána přírodní 
živice. Směs je rozložená na jutové tkanině a povrch je zpracovaný akrylovou 
disperzní barvou na bázi vody. Linoleum má velmi nízkou hořlavost, je 
antistatické, odolné vůči světlu, dobře absorbuje zvuk, je odolné vůči tukům 
a olejům a má přirozený antibakteriální efekt. 
 
Korková krytina je těžce opotřebitelná, velmi dobře absorbuje zvuk a díky 
příjemnému nášlapu je velmi populární. Na výrobu korku je použita kůra 
stažená z korkového dubu, lněný olej, přírodní živice, korková a dřevěná 
moučka, vápenec, pigmenty a juta. Všechny tyto materiály jsou přírodního 
původu, proto jsou považovány za vhodný materiál pro interiérové použití. 
 
Pro konečnou povrchovou úpravu dřevěných podlah je vhodné užívat laky, 
lazury a napouštědla na bázi přírodních živic a lněného oleje, případně vosku. 
Navrhování nízko-emitujících stavebních materiálů se jeví jako nejvhodnější 
způsob udržení co nejnižší úrovně znečištění vzduchu těkavými organickými 
látkami v budovách. Trend zabezpečení kvality vnitřního prostředí 
a respektování znečištění budov prostřednictvím kontroly emisí vybraných 
chemických látek je v současnosti podpořený i evropskou legislativou v oblasti 
vnitřního prostředí budov.  
 
Výsledky chemické analýzy povrchových úprav podlahových konstrukcí za 
standartních testovacích podmínek potvrdili, že běžně používané povrchové 
úpravy konstrukcí (HDF, OSB a PVC) spadají do kategorie znečišťujících (ne 
nízko-emitujících) materiálů. U většiny testovaných kombinací byl 
zaznamenaný pozitivní vliv sorpce na koncentraci prchavých organických látek 
a vnímanou kvalitu vzduchu. Efekt sorpce však nebyl dostatečný na to, aby při 
daných okrajových podmínkách byly pro experimentálně posuzované 
kombinace vybraných materiálů splněná sledovaná kritéria kvality vzduchu 
(TVOC, intenzita odéru, přijatelnost vzduchu).  Účelné a cílené kombinace 
materiálů se jeví jako vhodný nástroj na zlepšení vnímané kvality a snížení 
chemického znečištění prostředí. Celkové hodnocení environmentální 
bezpečnosti prostředí v budovách si vyžaduje širší a komplexnější pojetí teorie 
stresu a strainu ve vazbě na uživatele budov [13-15]. 
 
Z environmentálního hlediska je taktéž vhodné používat vodou ředitelné laky, 
které jsou nehořlavé, rychle zasychají, jsou dostatečně tvrdé proti 
mechanickému namáhaní, odolávají běžným čisticím prostředkům a při 
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natírání a schnutí se z nich nevypařují žádné zdraví škodlivé látky. Pro lepení 
vlysových a malých mozaikových parket a hotových parket na cementové 
potěry, dřevotřískové desky a pískovaný litý asfalt je vhodné použít speciální 
lepidlo na parkety, kde je suchá uměloživičná disperzní látka s velmi vysokou 
lepící silou a dobrými zpracovatelskými vlastnostmi. Je to disperzní lepidlo na 
bázi umělých živic s nízkým obsahem vody, s vysokou lepivostí a dobrými 
vlastnostmi pro zpracování. Obsahuje malé množství vody, je bez odéru, velmi 
dobře se roztírá, umožňuje velmi dlouhou dobu zpracovatelnosti a má vysokou 
přilnavost. 
 
Nejčastěji používaným spojovacím prostředkem při použití dřevěných výrobků 
(dřevotřískových desek) na výrobu nábytku je formaldehydová živice. Za 
náhradu lepidel na bázi formaldehydu při výrobě nábytku z dřevěného masivu 
se doporučuje použít bílé polyvinylacetátové lepidlo (PVA). Též důležitým 
opatřením ke snížení formaldehydu v obytném prostředí je povrchová úprava 
desek vhodnými laky. Náhradou a výhodnou alternativou za dřevotřísku jsou 
trojvrstvé anebo panelové dřevěné desky s minimálním podílem lepidel. 
 
Zdroje zněčišťujících látek v budovách by měly být identifikované a vhodným 
způsobem eliminované anebo odstraněné. Následným krokem, po kontrole 
zdrojů, je návrh požadované intenzity výměny vzduchu řešené adekvátním 
způsobem větrání. 
 
Směrnice EUR 14449 EN [16] Požadavky na větrání v budovách stanovuje 
potřebné množství čerstvého vzduchu na větrání. Podle této směrnice se 
hygienická dávka čerstvého vzduchu stanovuje na základě kontroly výskytu 
zdraví škodlivých faktorů jako i na základě kontroly komfortu prostředí 
v budovách. Pro další výpočty se volí vyšší hodnota. Z hlediska zdravotních 
účinků jsou základem přípustné koncentrace škodlivin podle WHO, z hlediska 
pohody prostředí smyslová zátěž v olfech a vnímaná kvalita vzduchu 
v decipólech. Způsob stanovení vhodných dávek vzduchu podle EUR 14449 
EN jednotkami ofl a decipol se neosvědčil – jejich stanovení je značně 
problematické a vede k neekonomicky vysokým množstvím přiváděného 
větracího vzduchu. 
 
Norma ČSN EN 15251 [17] zavádí kategorii budov s  malým znečištěním 
a kategorii znečištěných budov. Budovy jsou považované za málo znečištěné, 
pokud stavební materiály a materiály používané na povrchové úpravy jsou 
bezodérové a emise vybraných chemických škodlivin z materiálů (TVOC 
formaldehyd, amoniak, karcinogeny atd.) na m2 nižší než je hranice definovaná 
touto evropskou normou. Celková intenzita větrání je daná vztahem: 
 

    [l/s]  (10.1) 
 
qtot - celková intenzita větrání místnosti   [l/s] 

Bptot qAqq ×+×= n
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n - navrhovaný počet uživatelů místnosti  [-] 
qp - intenzita větrání pro znečištění od uživatelů na osobu [l/s] 
A - podlahová plocha místnosti    [m2] 
qB - intenzita větrání pro znečištění od emisí z budov na plochu [l/(s.m2)] 
 
Množství vzduchu na osobu qp a množství vzduchu s ohledem na znečištění 
prostředí z budovy samotné qB dle ČSN EN 15251 je uvedeno v Tabulce 10.5. 
Pro bytové budovy platí, že hodnota minimální intenzity výměny vzduchu 
u jednotlivých kategorií by se měla pohybovat v rozmezí 0,5 – 0,1 l/h (Tabulka 
10.6). Hodnoty doporučených návrhových intenzit větrání v nebytových 
budovách jsou uvedené v Tabulce 10.7. 
 
Budovy splňují kritéria intenzity větrání jednotlivých kategorií, pokud 95 % 
místností reprezentujících podlahovou plochu budovy splní kritérium pro 
větrání určených v jednotlivých kategoriích. 
 
Mnohé publikované studie potvrdily významný vliv výměny vzduchu na komfort 
(vnímanou kvalitu prostředí) a zdraví (syndrom nemocných budov). Ve vícero 
experimentálních studiích, které se věnují vlivu intenzity větrání na komfort 
a zdraví uživatelů nebytových, nevýrobních budov, bylo dokázáno, že intenzita 
větrání pod 10 l/s na osobu vede ke zvýšení negativních vlivů na zdraví. 
Zvýšení intenzity větrání nad 20 – 25 l/s na osobu vedlo k zmírnění těchto 
negativních účinků a k zvýšení přijatelnosti vnímaného prostředí, i když z 10 l/s 
na osobu je pouze 1 % vzduchu danou osobou skutečně vdechováno [18]. Při 
běžných distribučních systémech vzduchu i toto relativně malé množství 
vzduchu je znečištěno škodlivinami produkovanými samotnou budovou a jejím 
provozem anebo člověkem a jeho činností. 
 
Tabulka 10.5 Množství vzduchu na osobu qp a množství vzduchu s ohledem na 
znečištění škodlivinami v budově qB [17] 

Kategorie 
Množství 

vzduchu na 
osobu qp 

(l/(s.osoba)) 

Množství vzduchu s ohledem na znečištění 
škodlivinami z budovy qB [l/(s.m2)] 

Velmi málo 
znečištěné 

budovy 

Málo znečištěné 
budovy 

Znečištěné 
budovy 

I 10 0,50 1,00 2,00 

II 7 0,35 0,70 1,40 

III 4 0,30 0,40 0,80 
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Tabulka 10.6 Doporučené návrhové intenzity větrání v bytových budovách [14] 

Kategorie Intenzita výměny vzduchu [l/h] 
A 1,0 
B 0,7 
C 0,5 

 
Tabulka 10.7 Doporučené návrhové intenzity větrání v nebytových budovách [17] 

Typ budovy 
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Kancelář 
A 10 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 0,7 
B 10 0,7 0,7 1,4 1,4 2,1 0,5 
C 10 0,4 0,4 0,8 0,8 1,2 0,3 

Učebna 
A 2 5,0 1,0 2,0 6,0 7,0   
B 2 3,5 0,7 1,4 4,2 4,9   
C 2 2,0 0,4 0,8 2,4 2,8   

Restaurace 
A 1,5 7,0 1,0 2,0 8,0 9,0   
B 1,5 4,9 0,7 1,4 5,6 6,3 5,0 
C 1,5 2,8 0,4 0,8 3,2 3,6 2,8 

Konferenční místnost 
A 2 5,0 1,0 2,0 6,0 7,0 5,0 
B 2 3,5 0,7 1,4 4,2 4,9 3,6 
C 2 2,0 0,4 0,8 2,4 2,8 2,0 

Mateřská škola 
A 2 6,0 1,0 2,0 7,0 8,0   
B 2 4,2 0,7 1,4 4,9 5,8   
C 2 2,4 0,4 0,8 2,8 3,2   

Obchodní dům 
A 7 2,1 2,0 3,0 4,1 5,1   
B 7 1,5 1,4 2,1 2,9 3,6   
C 7 0,9 0,8 1,2 1,7 2,1   
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Obrázek 10.3 Možnosti osobního větracího zařízení s přívodem přímo do dýchací zóny 

osob 
 
Osobní větrací zařízení jsou vhodnou alternativou, její podstata spočívá 
v přívodu o mnoho menšího množství větracího vzduchu přímo do dýchací 
zóny dané osoby. Znečištění vdechovaného vzduchu vnitřními zdroji je takto 
výrazně eliminováno. Přiměřené množství čerstvého neznečištěného vzduchu 
přiváděného přímo k uživateli je vhodným způsobem řešení v zájmu 
zabezpečení vysoké kvality vdechovaného vzduchu. Je vhodnou alternativou 
řešení přívodu obvykle vysokého objemu větracího vzduchu, který i tak 
poskytuje většinou jen průměrnou kvalitu vzduchu (Obrázek 10.3). 
 

 

Obrázek 10.4 Dřevěné uhlí 
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Aktivní uhlí téměř neobsahuje vlhkost a nemění chemický ani psychrometrický 
stav vzduchu. Účinnost filtrace závisí na době styku plynu s uhlím. Pokud se 
má dosáhnout 80% účinnosti, musí být rychlost vzduchu 2,5 m/s a tloušťka 
vrstvy 2,5 cm. Filtrační kapacita je daná tzv. retencí (Tabulka 10.8), což je 
poměr hmotnostního množství zachycené látky a hmotnostního množství 
použitého aktivního uhlí [19]. 
 
Tabulka 10.8 Retenční hodnota absorbentu [19] 

Odérová látka Retence % 
 (g/100 g uhlí) 

roztoky 25 - 35 
tělesné odéry 35 
výfukové plyny 20 
éterické látky 15 
tabákový dým 25 

antiseptika 30 
cibule, česnek 15 

alifatické merkaptány (rafinerie ropy, chemický 
průmysl) 

1 

aromatické merkaptány (rafinerie ropy, chemický 
průmysl) 

15 

alifatické aminy 1 
vyšší uhlovodíky (C14) (chemický průmysl) 15 

alifatické chlorované uhlovodíky (chemický průmysl) 15 
intenzivní odorující přípravky na ochranu rostlin 0,2 

 
U metody fotokatalytické oxidace nedochází k akumulaci znečišťujících látek 
na filtrech po jejich odstranění ze vzdušného proudu. Filtry jsou ozářené UV 
zářením, čím dochází k mineralizaci znečišťujících látek na CO2 a vodní páru. 
Z toho důvodu však nesmí být použité v budovách s vysokou mírou 
obsazenosti, kde je problémem především vysoká koncentrace oxidu 
uhličitého. Při znečištění od uživatele dochází ke zhoršenému vnímání kvality 
vzduchu taktéž v důsledku nedostatečné oxidace alkoholů. Vzniklé produkty 
fotokatalytické oxidace by mohly vést k zhoršení celkového vjemu. 
 
Fotokatalytické oxidace významně zlepšují vnímanou kvalitu vzduchu 
v místnostech znečištěných stavebními materiály, filtry anebo CRT monitory 
osobních počítačů. Fotokatalytická oxidace se jeví jako vhodný způsob čištění 
vzduchu v čase mimo provozní hodiny, kde je větrací zařízení běžně 
odstavené a dochází k absorpci vyprodukovaných emisí na povrchy 
stavebních konstrukcí. Účinnost fotokatalytické oxidace je nutné zdvojnásobit 
v případě, kdy k znečištění vzduchu dochází vlivem samotných budov [20]. 
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Při neutralizaci ionizovaným ozonem jsou molekuly těkavých organických 
a odérových látek rozbíjené a přeměňované na vodní páru, oxid uhličitý a další 
bezodérové látky. Ionizovaný ozon je silné okysličovadlo. Vzhledem na toxicitu 
ozonu je potřebné sledovat, aby nedošlo k přesáhnutí maximálních 
koncentrací ozonu. Výhodné je používat tento způsob v nočních hodinách 
mimo provoz budovy. Ionizovaný ozon je přiváděný do recirkulačního vzduchu. 
Způsob realizace je znázorněný na Obrázku 10.5 [19]. 

 
Obrázek 10.5 Schéma zařízení pro odstranění odérových látek ze vzduchu 

ionizovaným ozónem 
 

Deodorizace je maskování odérů a spočívá v použití jiné, silnější anebo 
příjemně vonící chemické látky (deodorantu), která v podstatě překryje původní 
odér. Deodoranty jsou chemické páry: formaldehyd, acetaldehyd, ozón atd. 
Nesmí se však použít ve vysokých koncentracích. Mohou působit toxicky, 
například ozón při koncentraci vyšší než 0,1 mg/m3 (0,5 ppm). Na tomto 
principu jsou založené kosmetické přípravky prodávané pod stejným názvem, 
tj. deodoranty [19]. 
 
Deodorizace není záležitostí poslední doby. V minulosti se používalo kadidlo 
a vonné svíčky. Z narušených míst dřeviny Boswellis carteri – kadidlovník 
pravý vytéká mléčná šťáva, která na vzduchu tuhne do žlutavých kuliček (4 až 
7 % éterických olejů). Dnes se používá do vonných svící a spolu s rozdrcenými 
vonnými dřevy tvoří základ purpury, která provoňuje naše vánoční domovy. 
 
Bake out je proces „vypalování“ těkavých organických látek zvýšením teploty 
vzduchu na 30 – 38 °C v neužívané plně zařízené a větrané budově po dobu 
2 až 7 dní. Tento proces se využívá hlavně v severských zemích, kde jsou 
především rodinné domy v zájmu šetření energií navrhované jako 
nízkoenergetické s lepenými konstrukcemi z materiálů na bázi dřeva. Proces 
vypalování může snížit okamžitě emisi VOCs až o 75 %. Tento proces však 
může způsobit emisi látek, které by za normálních okolností nebyly vypuštěny 
do prostředí a zůstaly by vázané ve své struktuře. 
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11 ODÉRY 
 
Jak již bylo uvedeno, ve vnitřním prostředí se vyskytuje řada škodlivin (CO2, 
vodní pára, ftaláty, těkavé organické látky (VOC), formaldehyd, kosmetické 
a čisticí přípravky aj.), které mohou mít negativní vliv na zdraví a pohodu 
člověka. Odéry (pachy a vůně) mají nejsilnější účinky ze všech smyslových 
vjemů a působí obzvláště na psychický stav člověka. Žádný smysl není tak 
propojený s informacemi uloženými v podvědomí jako právě čich. Odéry 
vyvolávají u člověka pozitivní nebo naopak negativní vjemy. Vnímání 
jednotlivých odérových látek a jejich komplexů je silně individuální. Smyslové 
vnímání pomáhá člověku orientovat se v prostoru a rozpoznávat své okolí. 
V České republice se vyskytuje definice zápachu v zákoně č. 201/2012, 
o ochraně ovzduší. Zde se uvádí, že: „znečišťující látkou je každá látka, která 
svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví 
nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem“ [1].   
 
11.1 Základní pojmy 
 
Odér je parametr, který nemůže být měřený fyzicky anebo chemicky. Je to 
schopnost látek (odorantů) nebo směsí látek aktivovat čichový smysl a vyvolat 
vjem (odér). Odérové látky (odoranty) jsou organické nebo anorganické látky 
produkované především člověkem, jeho činností anebo uvolňované ze 
stavebních konstrukcí, materiálu a zařízení. Člověk vnímá odérové látky 
čichovými smysly. Často dochází k tzv. inverzi, kdy příjemně vonící látky po 
dosažení určité koncentrace nebo v kombinaci s jinými látkami se mění na 
nepříjemně zapáchající. Na to, aby látka vyvolala odérový vjem, musí 
splňovat určité předpoklady. Látka musí být těkavá, rozpustná ve vodě 
a v tucích a musí být polární. Polarita je rozhodující vlastností pro vnímání 
odérových látek. Pokud má látka vysokou polaritu, tak je rozpustná ve vodě, 
ale není rozpustná v tucích a nevyvolává odérový vjem. Odérová jednotka 
(OU) vyjadřuje takové množství odérových látek v objemové jednotce nosného 
plynu za teploty 293,15 K a tlaku 10,125 kPa, která vyvolává čichový vjem na 
úrovní prahové koncentrace vnímání odéru [2,3]. 
 
Detekovatelnost odéru (práh vnímání) je empirická koncentrace odérových 
látek nutná pro rozpoznání určeným procentem posuzovatelů. Neexistují 
všeobecně akceptovatelné prahové hodnoty pro smyslovou detekci 
jednotlivých odérových látek. Pro hodnocení odérového prahu vnímání se 
používají dva typy indikačních odpovědí: „ano/ne“ odpověď, a „povinná 
detekce“ odéru při daném ředění. Charakter (kvalita) odéru je vlastnost, která 
identifikuje odér a odlišuje ho od jiného odéru stejné intenzity. Snižováním 
koncentrace odérových látek ředěním dochází ke změně charakteru odéru. 
Hedonic tón je vlastnost odéru, která se týká jeho příjemnosti nebo 
nepříjemnosti. Stupeň příjemnosti nebo nepříjemnosti je určený na základě 
dojmu a emocí [2,3]. 
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Olfaktometrie je metoda objektivního stanovení pachových látek ve vzduchu 
na základě čichových vjemů člověka. Olfaktometr je zařízení pro testování 
odérového vzduchu, ve kterém je odérový vzduch ředěný neutrálním plynem 
(vzduchem bez odéru) v definovaném poměru a přiváděn k posuzovatelům. 
Práh vnímání je nejnižší koncentrace odorantu, při které je odérový vzduch 
odlišen od bezodérového vzduchu u 50 % posuzovatelů na základě prvotního 
vjemu odéru v testovaném vzduchu. Práh rozpoznání je nejnižší koncentrace 
odéru, při které je vzduch s odérovými látkami odlišen od bezodérového 
vzduchu u 50 % posuzovatelů na základě jednoznačného vjemu odéru 
v testovaném vzduchu [2,3]. 
 
11.2 Charakteristika odérů 
 
Odéry vyvolávají u člověka pozitivní a negativní vjemy. Pozitivní působení 
znamená, že pachy a vůně se stávají přitažlivými a obvykle jsou spojovány 
s určitým uspokojováním potřeb organismu (např. potrava, kosmetické 
přípravky, apod.). Přesto jejich vnímání člověkem je individuální. Pozitivní 
působení odéru může zlepšovat výkon vyvoláním pocitu pohody. Například 
bylo pozorováno, že žáci řeší bystřeji i náročnější úkoly při vůni heřmánku, 
máty a čerstvě posečené trávy. Z hygienického hlediska jsou pachové látky 
škodlivinou negativně působícími na zdraví. 
 
Odéry, které bezprostředně neohrožují zdraví, mohou být pro člověka 
nepříjemné. Některé intenzivní kosmetické vůně, pach zvířat, pot, apod. 
způsobují ztrátu výkonnosti, zhoršení soustředěnosti, snížení chuti k jídlu, až 
pocit nevolnosti. Odérové látky je třeba kontrolovat a ředit hlavně 
z hygienických a ekonomických důvodů. Subjektivní smyslové posuzování 
patří mezi nejstarší postupy hodnocení prostředí budov. Postupná snaha po 
objektivitě vedla k zavádění objektivních měření. 
 
U objektivizace senzorického vjemu, jako biologického experimentu a jeho 
metodik, jde o objektivní matematický popis subjektivních pocitů se všemi 
z tohoto vyplývajícími důsledky a úskalími. U olfaktometrie se využívají 
vlastností látek, které vyvolávají podněty působící na čichové receptory. 
Význam olfaktometrických postupů nespočívá pouze v stanovení prahů 
vnímání jednotlivých chemických látek, ale především v kvantifikace odéru 
v okolí jejich zdrojů. 
 
Čichový smysl, který může vnímat relativně neomezený počet odérových látek 
při různé koncentraci, není dosud zcela prozkoumán. Současné teorie 
o vnímání odéru se vztahují striktně k limitovanému počtu odérových látek. 
Tato skupina reprezentuje pouze malou část odérových látek vzhledem k jejich 
velkému množství.  
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Jelikož odérové látky se nevyskytují samostatně, je odér odpovědí organismu 
na působení směsi odérových látek. Interakcí mezi nimi může dojít 
k synergickému efektu. Odérová látka může skrývat nebo maskovat přítomnost 
jiné látky. Jsou známy následující typy odérů: éterický, aromatický, 
izovalerický, zažluklý a typ narkotický. Člověk rozlišuje pachy květinové, 
ovocné, živočišné, hnilobné, kořenité a spáleninové. 
 
Působení stejné odérové látky na jednotlivce může vyvolat rozdílný odérový 
vjem a emocionální odpověď. Emocionální odpověď na odérovou látku je 
zpracovaná v mozku. Ostatní vjemy jako zrak a chuť, či dokonce i výchova 
mohou ovlivnit přijatelnost odéru. 
 
Ze všech pěti smyslů je právě čich tím nejsložitějším a jedinečným svojí 
strukturou a organizací. Signálem pro čich jsou těkavé látky ze vzduchu. 
Čichové buňky se nacházejí v čichové oblasti sliznice nosové dutiny a vjemy 
jsou vedené vlákny čichového nervu do čichového centra mozku. Čichový 
orgán člověka je považován za jeden z nejstarších orgánů v evolučním vývoji. 
 
Primární čichový orgán člověka je umístěn v horních partiích nosu, v klenbě 
nosní dutiny a částečně na nosní přepážce. Sestává se z mukosonálního 
epitelu o průměrné ploše 5 až 10 cm2. Periferní výběžky čichových buněk se 
rozpadají na množství vláken - chomáčků, které vystupují nad povrch sliznice. 
Centrální výběžky se pod sliznicí spojují do tenkých čichových nervů, 
prostupují dírkami ve stropě čichové kosti a vstupují do čichového bulbu, kde 
vytvářejí spoje s jeho buňkami. Pokračují čichovou dráhou, která má kůrové 
centrum na spodní straně koncového mozku [4]. 
 

 
Obrázek 11.1 Vnímaní pachu čichovými orgány člověka [4] 

 
Čichový receptor dráždí plynné látky, které se nacházejí ve vdechovaném 
vzduchu. Plyny a výpary se rozpouštějí v sekretu sliznice a dráždí čichové 
buňky ve formě roztoků. Ačkoli má člověk slabě vyvinutý čich, dokáže čichem 
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zjistit i stopy aromatických nebo páchnoucích látek, které se nedají chemicky 
zjistit. Cesta pachu z nosové dírky až po zachycení signálu mozkem trvá 
pouze 500 milisekund. Vnímání čichu úzce souvisí s vnímáním chuti, protože 
mají podobný mechanismus vzniku podráždění. Na recepci čichu je určený 
čichový epitel s plochou přibližně 500 mm2 a tloušťkou asi 10 μm, který se 
nachází v nosní dutině. Člověk má přibližně milión smyslových buněk a může 
rozlišit asi 4 000 různých pachů [3]. Čichové receptory se velmi rychle adaptují. 
Anatomie lidského čichového orgánu je znázorněna na Obrázku 11.1. 
 
Odérový vjem vyplývá z recipročního efektu mezi chemickými látkami 
a příslušným venkovním systémem receptorů. Odérové látky ve vodných 
roztocích podráždí smyslové buňky na jazyku. Odérové látky, které jsou 
výlučně transportované v těkající složce, jsou vedené dýcháním do 
osmoreceptorů umístěných v horní části nosu. Signál o charakteru a úrovni 
podráždění je nervovými vlákny vedený do čichového centra v mozku. 
Z mikrooblastí se informace vysílá do dalších částí mozku, kde se informace 
z různých receptorů sloučí a vytvoří celkový vjem odéru [4]. 
 
Sliznice dýchacích cest s čichovými buňkami, neustále exponovaná 
vdechovaným vzduchem, zprostředkovává kontakt s molekulami odérových 
látek. Tvar nosní dutiny způsobuje turbulentní proudění vzduchu v nose. Přes 
vrstvu hlenu, která působí jako filtr, se detekována odérová látka dostává 
k čichovému centru. Zde musí molekula chemikálie proniknout membránou 
receptoru. K tomu slouží přenašeče bílkovinové povahy. Přenašečů je několik 
druhů a každý má schopnost vázat pouze některé molekuly. Citlivost receptorů 
k určité chemické látce je dána přítomností jednotlivých přenašečů na 
membráně receptorů. Molekula, která pronikne do receptoru, vyvolá jeho 
podráždění. Každá receptorová buňka má jen jeden typ receptoru odéru 
a každý receptor je schopen detekovat pouze omezený počet odérových látek. 
Čichové buňky vysílají nervové signály do čichové mikrooblasti mozku. 
Z mikrooblasti se informace vysílá do dalších částí mozku, kde se informace 
z různých receptorů sloučí a vytvoří paměťovou stopu odéru, která vyvolá 
celkový vjem.  
 
Těkavost odérových látek vytváří předpoklady pro jejich přítomnost ve vzduchu 
předtím, než vyvolají čichový vjem. Přes vlhkou vrstvu sliznice nosu může 
odérová látka proniknout pouze pokud je rozpustná ve vodě. Pouze odérové 
látky rozpustné v tucích mohou proniknout přes tukové vrstvy nervových 
buněk. Rozhodující vlastností pro vjem odérových látek je polarita.  
 
Vjem odéru je také ovlivněn teplotou sliznice a vdechovaného vzduchu a jeho 
relativní vlhkostí. Dalším faktorem ovlivňujícím intenzitu vjemu je doba 
působení na receptorové buňky. Při vyšších koncentracích nebo při 
dlouhodobém účinku se vjem snižuje. Signál o charakteru a úrovni podráždění 
je nervovými vlákny veden do čichového centra v mozku, kde je čichový vjem 
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vyhodnocován. Rychlost vedení nervového vzruchu je u člověka cca 100 m/s. 
Přenesený signál se porovná s tím, co už má člověk uložené v paměti. 
Vyhodnocení vjemu je poměrně složitý proces. Vnímání odéru je 
charakteristické komplexem vztahů a jejich vlastností. Senzorické vnímání 
odérových látek lze charakterizovat především intenzitou (mírou), 
detekovatelností, charakterem (kvalitou), a hedonic tónem. 
 
Intenzita senzorického vnímání odérových látek je síla vnímaného odéru (míra 
vnímání). Závislost intenzity vjemu odéru na koncentrací odérových látek není 
lineární. Závislost podle Webera a Fechner je popsána logaritmickou funkcí 
(11.1) nebo podle Stevensona exponenciální funkcí (11.2). Logaritmická 
závislost vjemu je známá i pro ostatní lidské smysly (sluch nebo zrak). Prudký 
nárůst koncentrace odérové látky nevyvolává adekvátní nárůst vnímání 
intenzity odéru. Intenzita odéru je určena pozorovatelem a není ekvivalentní 
částce intenzit skupině odérových vjemů. Důsledkem synergických vlivů může 
být vnímána intenzita odéru vyšší nebo nižší než intenzita vjemu jednotlivých 
složek [5]. 
 

𝑆 = 𝑘7 ∙ 𝑙𝑜𝑔
8
8&

                                                                       (11.1)        
 
𝑆 = 𝑘 ∙ 𝐼9                                                                             (11.2) 

 
S - intenzita vjemu (teoreticky zjištěná)   [-] 
I - koncentrace odérové látky      [μg/m3] 
I0 - koncentrace na prahu vnímání     [μg/m3] 
kw - Weber-Fechner koeficient     [-] 
n - Stevensonův exponent     [-] 
 
 
V teorii senzorického hodnocení vnitřního prostředí budov byla pro zdroje 
znečištění zavedená jednotka olf, a pro vnímanou kvalitu vzduchu jednotka 
decipol [dpol]. Teorie hodnocení vnitřních prostorů respektuje všechny zdroje 
znečisťování, nejen člověka jako dominantní zdroj, ale i stavební materiály 
a výrobky, zařízení a vybavení místností, organizmy v prostoru, včetně kouření 
a biologické odpadové vlhkosti, aby vypočítaná hodnota výměny vzduchu 
odpovídala kvalitě vzduchu tak, jako to vyžadují lidské smysly. 
 
Emise znečistění je 1 olf 1 olf (z latinského "olfactus" - čich). Jedná se 
o znečištění biologickou odpadovou vlhkostí z jedné standardní osoby, 
tj. jednoho průměrného dospělého člověka nekuřáka, který má sedavé 
zaměstnání v běžných teplotních podmínkách. Ostatní zdroje znečištění jsou 
vyjádřené v ekvivalentní síle zdroje, definovaném jako počet standardních 
osob (olfů) potřebných k dosáhnutí stejné nespokojnosti s kvalitou vzduchu 
v interiéru jako z daného zdroje (Tabulka 11.1) [2,6]. 
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Hodnocení prostřednictvím olf a decipol jednotek představuje novou teorii 
senzorického hodnocení vnitřních prostor budov. Pro zdroje znečištění je 
zavedena jednotka olf a pro vnímanou kvalitu vzduchu jednotka decipol.  
 
Znečištění způsobené jednou standardní osobou (1 olf) při větrání 10 litrů za 
sekundu neznečištěným vzduchem je 1 decipol (z latinského "polutio" - 
znečištění). Je to míra nespokojnosti s odérovou kvalitou vzduchu, ne míra 
zdravotního rizika [8]. V Tabulce 11.2 je uvedená stupnice přijatelnosti odéru, 
kde jednotlivé úrovně vyjadřují stupnici hedonic tónu [2,6]. 
 

1 decipol = 0,1 olf/(l/s) 
1 decipol = 1 olf/(10 l/s) 

 
Tabulka 11.1 Intenzita odéru [1-3] 

Hladina Intenzita odéru 
6 Ohromující 
5 Velmi silný 
4 Silný 
3 Zřejmý 
2 Slabý 
1 Velmi slabý 
0 Bez odéru 

 
Tabulka 11.2 Stupnice hedonic tónu [1-3] 

Hladina Hedonic tón 
1 Mimořádně příjemný 

0,67 Příjemný 
0,33 Spíše příjemný 

0 Neutrální 
-0,33 Spíše nepříjemný 
-0,67 Nepříjemný 

-1 Mimořádně nepříjemný 
 
11.3 Zdroje odérů ve vnitřním prostředí budov  
 
Za hlavní zdroj znečišťujících látek ve vnitřním prostředí budov byl dlouho 
považován člověk a metabolické procesy. Indikátorem znečištění vzduchu 
člověkem je koncentrace CO2. Maximální koncentrace CO2 ve vnitřním 
vzduchu budov nesmí překročit 2000 mg/m3 nebo 0,1 % obsahu vzduchu. 
V osmdesátých letech dvacátého století dánský vědec Fanger položil základy 
moderní olfaktometrie. V budovách v současnosti existuje široká škála zdrojů 
znečištění od budov samotných. Nicméně jeho systém uvedený v předpisu 
Evropského společenství (EC Standard) je založen více na kontrole CO2 než 
na kontrole obsahu těkavých organických látek ve vnitřním prostředí budov. 
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Produkce CO2 člověkem stoupá při různých specifických aktivitách v závislosti 
na jeho tělesné hmotnosti a úrovni fyzické námahy. Je všeobecně známo, že 
tělesně zdatní lidé jsou schopni při vyšší úrovni zátěže produkovat stejné 
množství CO2 než méně zdatní lidé při nižší úrovni zátěže. Koncentrace oxidu 
uhličitého v interiérovém vzduchu závisí na koncentraci CO2 ve venkovním 
ovzduší. Množství oxidu uhličitého uvolňovaného do vnitřního prostoru se 
stanoví jako rozdíl mezi koncentrací CO2 ve venkovním a vnitřním vzduchu. Se 
zvyšující se koncentrací CO2 klesá produktivita a schopnost soustředění se. 
Vysoké koncentrace CO2 jsou důvodem ospalosti, nepohodlí, snížení 
schopnosti koncentrace a rychlosti reakce [2]. Daný jev je možné vysvětlit 
instinktivním mělkým dýcháním znečištěného vzduchu. Změny ve způsobu 
dýchání vedou ke snížení obsahu CO2 ve vydýchaném vzduchu a dochází 
k hromadění CO2 v krvi. Zvýšený obsah CO2 v krvi vyvolává symptomy 
syndromu nezdravých budov (SBS), čímž dochází ke snížení pracovní aktivity 
a následně ke snížení intenzity metabolické produkce CO2 [2]. 
 
Oxid uhličitý je nejvýznamnější biologicky aktivní činitel, jehož výskyt ve 
vnitřním prostředí budov je úměrný podílu metabolické činnosti uživatelů. 
Produkce CO2 narůstá se zvyšující se váhou člověka a fyzickou činností. 
Produkce CO2 člověkem při různé metabolické aktivitě je uvedena v Tabulce 
11.3.  
 
Zvýšená koncentrace CO2 je také spojena s pocitem nepohody a zvýšeným 
odérovým vjemem. Vliv metabolického CO2 na vnímanou kvalitu vnitřního 
vzduchu je znázorněn na Obrázku 11.2. Neexistuje důkaz toho, že CO2 má 
fyziologický vliv při koncentracích pod 16 660 mg/m3. Při spojování 16 660 - 
19 600 mg/m3 dochází ke zvýšení objemu vdechovaného vzduchu 
procházejícího plícemi a při koncentrací nad 66 600 mg/m3 nastávají potíže s 
dýcháním. Při 78 - 88 000 mg/m3 nastává pocení a při asi 98 000 mg/m3 
dochází ke stavům úzkosti. V 19. století byl oxid uhličitý používán jako 
narkotikum v medicíně, kde koncentrace dosáhly až 980 000 mg/m3 [3]. 
 
Tabulka 11.3 Produkce CO2 a aktivita  

Aktivita Produkce CO2 [l/h] 
Člověk v klidu 13 
Člověk při lehké činnosti 19 
Člověk při středně těžké práci 60 
Člověk při těžké práci 77 
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Obrázek 11.2 Oxid uhličitý a přijatelnost vnitřního prostředí budov 

 
Koncentrace oxidu uhličitého ve vnitřním prostředí budov závisí na koncentraci 
CO2 ve vnějším ovzduší (680 - 780 mg/m3) a na vnitřních zdrojích produkce 
CO2 (uživatelé budov). 
 
Dominantními složkami odérových látek jsou těkavé organické látky (VOCs), 
které jsou vhodným indikátorem znečištění vzduchu v budovách. Těkavé 
organické látky spolu s jinými odérovými látkami organického původu 
v budovách přispívají k odérové zátěži prostředí. V současnosti jsou 
považovány za významnou kategorii škodlivin negativně působících na zdraví. 
Jsou charakteristické širokou škálou výskytu. Charakteristika těkavých 
organických látek je uvedena v Kapitole 10 – Těkavé organické látky. 
Koncentrace jednotlivých organických látek se výrazně mění v závislosti na 
zdroji. Zdroje emanují VOCs v budovách krátkodobě a intenzivně při vysokých 
koncentracích (při procesech aplikace nanášení barev, laků, vrstev podlah 
a izolací), nebo dlouhodobě při nízkých koncentracích (proces užívání).   
 
V Tabulce 11.4 jsou uvedeny těkavé organické látky uvolňující se 
z jednotlivých typů stavebních materiálů a výrobků, ze zařízení 
a kancelářského vybavení budov. V Tabulce 11.5 jsou uvedeny prahové 
koncentrace vybraných odérových látek. 
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Tabulka 11.4 Zdroje těkavých organických látek odérového charakteru 
Lepidla Alkoholy Nátěry, barvy, laky Acetáty 

Aminy Akryláty 
Benzen Alkoholy 
Dekan Alkány, Aminy 
Dimetylbenzen Dipenten 
Formaldehyd Polyuretan 
Terpeny Toluen 
Toluen Benzen 
Xyleny Povrchové úpravy 

stavebních konstrukcí 
Acetáty 

Těsnící tmely Alkoholy Alkoholy 
Alkany Alkany 
Aminy Aminy 
Benzen Benzen 
Dietylbenzen Formaldehyd 
Formaldehyd Metylstyren 
Metyletylketon Xyleny 
Xyleny Dřevotříska Alkoholy 

Kobercoviny Alkoholy Alkany 
Formaldehyd Aminy 
4-Metyletylbenzen Benzen 
4-Fenylcyklobenzen Formaldehyd 
Styren Terpeny 
Formaldehyd Toluen 

 
Tabulka 11.5 Přehled prahových koncentrací vybraných odérových látek [2] 

Odérová látka 
Práh 

vnímání 
[μg/m3] 

Odérová látka 
Práh 

vnímání 
[μg/m3] 

Odérová látka 
Práh 

vnímání 
[μg/m3] 

Formaldehyd 624,58 n-Butan 2901164 n-Butylisovalerát 78,98 

Acetaldehyd 2,74 n-Pentan 4201,74 Isobutylisovalerát 34,22 

Propanal 2,50 Isopentan 3901,62 Metylakrylát 12,53 

n-Butanal 2,00 Propylen 22755,4 Etylakrylát 1,08 

Isobutanal 1,04 1-Buten 840,24 n-Butylakrylát 2,93 

n-Valeraldehyd 1,46 Isobuten 23340,26 Isobutylakrylát 4,798 

Propan 2751663 1-Penten 291,72 Aceton 101470,8 

n-Hexanal 1,16 1-Hexen 490,11 Metyletylketon 1319,81 

n-Heptanal 0,85 1-Hepten 1511,24 Metyl-n-propylketon 100,31 

n-Oktanal 0,05 1-Octen 4,66 Metylisopropylketon 1791,38 

n-Nonanal 2,01 1-Nonen 2,83 Metyl-n-butylketon 99,99 

n-Dekanal 2,60 1,3-Butadin 517,5 Metylisobutylketon 708,28 

Akroleín 8,39 Isopren 136,01 Metyl-sek. butylketon 99,99 

Metanol 43981,69 Styren 151,63 Metylisoamylketon 9,975 

Etanol 996,52 Etylbenzen 750,78 Chlorfenol 0,962 

Fenol 21,92 Isopropylacetát 679,73 Dimetylamin 61,88 
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Intenzita odéru vyvolaná emisemi těkavých organických látek ze stavebních 
materiálů v závislosti na čase klesá velice pomalu. Sekundární VOCs působí 
na vnímanou kvalitu vzduchu víc než primární VOCs, u kterých ukazatele 
odéru klesají rychleji, než intenzita odéru. Jiná studie potvrdila, že lidské 
smysly jsou pro určité odérové látky citlivější než detekční schopnost 
analytických metod a přístrojů. Jednotlivé těkavé organické látky, u kterých 
jsou koncentrace pod jejich prahem vnímání a vyskytují se jako směsi, můžou 
jako komplexy vyvolat vjem odérů. 
 
11.4 Biologické účinky odérů na lidský organismus 
 
Biologické účinky odéru závisí na charakteru, intenzitě, frekvenci, délce 
působení a umístění zdroje odérových látek. Rozdílné kombinace těchto 
faktorů mohou vést k rozdílným biologickým účinkům. Vazba mezi odéry 
a lidským zdravím není dosud zcela prozkoumána. 
 
Schiffman a Shusterman popsali 3 způsoby působení odéru na lidské zdraví. 
V prvním případě jsou zdravotní problémy vyvolané expozicí odérovým látkám 
takové koncentrace, která způsobuje podráždění nebo toxické efekty. Nikoliv 
zvýšené vnímání odérů, ale právě dráždění způsobuje zdravotní problémy. 
V druhém případě odéry vyvolávají zdravotní potíže, i když odérové látky jsou 
na úrovních detekčních prahů a dostatečně pod úrovní způsobující dráždění 
a toxické efekty. Tento efekt je znám u expozic těkavým sloučeninám síry nebo 
dusíku. Mechanismus vzniku těchto zdravotních obtíží není dosud 
prozkoumán. Pravděpodobně je ovlivněn psychologickými a genetickými 
faktory. Ve třetím případě jsou odérové látky součástí směsí obsahujících 
znečišťující látky (tuhé částice nebo alergeny), které jsou zodpovědné za 
zdravotní potíže (nevolnost, bolesti hlavy, ztížení dýchání, frustrace 
z obtěžování, deprese, stres, dráždění očí, nechutenství, nespavost apod.). 
Všechny tyto účinky snižují kvalitu života. 
 
Vjem odérů může signalizovat přítomnost chemických škodlivin v prostředí 
(těkavé organické látky, oxidanty apod.). Převážná většina chemických 
škodlivin v prostředí je známa negativními účinky na zdraví uživatelů budov. 
Některé odéry bezprostředně neohrožují zdraví člověka, ale mohou být pro 
něho nepříjemné (např. některé kosmetické vůně, pachy zvířat, pot apod.). Ty 
působí na nervovou soustavu a mají za následek snížení výkonnosti, zhoršení 
schopnosti soustředění se, snížení chuti k jídlu, až pocit nevolnosti. 
 
Mezi nejčastěji uváděné biologické účinky odérů patří nevolnost, bolest hlavy, 
ztížené dýchání, frustrace z obtěžování, deprese, stres, dráždění očí, 
nechutenství, nespavost apod. Všechny tyto účinky snižují kvalitu života. 
 
Přítomnost těkavých organických látek ve vnitřním prostředí budov může 
výrazně ovlivnit kvalitu vzduchu v interiéru a to ve formě obtěžování uživatelů 
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budov odéry nebo drážděním očí a dýchacích cest. Výzkum v oblasti vnímání 
kvality vnitřního prostředí budov pro školství potvrdil vliv prchavých 
organických látek a formaldehydu na výskyt astmatických symptomů [8]. Jiná 
studie prokázala vliv expozice zvýšenými koncentracemi VOCs v budovách pro 
školství na schopnost soustředění a učení. 
 
11.5 Kritéria hodnocení odérové zátěže prostředí  
 
Rakouský vědec Von Pettenköfer už v roce 1860 na základě systematického 
výzkumu odvodil kritérium pro hodnocení kvality vnitřního prostředí. Stanovil 
maximální koncentraci CO2 ve vnitřním vzduchu, která nesmí překročit 2 000 
mg/m3 nebo 0,1 % obsahu vzduchu. Většina současných platných norem 
a předpisů je stále založená na tomto přístupu (ASHRAE Standard 62-2004, 
CEN apod.). Podle ASHRAE kritéria odérové zátěže výsledné koncentrace 
CO2 zabezpečená prostřednictvím výměny vzduchu musí být menší než 1 370 
mg/m3 nad hodnotu pozadí [9]. 
 
Kvalitu vnitřního prostředí budov řeší také česká norma ČSN EN 15251. 
Norma stanovuje 4 kategorie úrovně vnitřního prostředí budov. Krátký opis 
použitelnosti kategorií je uvedený v Tabulce 11.6 [10]. 
 
Tabulka 11.6 Jednotlivé kategorie úrovně vnitřního prostředí podle ČSN EN 15251 [10] 

Kategorie Vysvětlení 

I 
Vysoká úroveň očekávání se doporučuje pro prostory užívané velmi 
senzitivními uživateli se speciálními požadavky, jako jsou tělesné 
postižení, nemocní, velmi malé děti a starší lidé. 

II Normální úroveň očekávání má být použitá pro nové a 
zrekonstruované budovy. 

III Přípustná, průměrná úroveň očekávání může být použitá pro 
existující budovy. 

IV Hodnoty parametrů mimo kritérií předtím zmíněných kategorií. Tato 
kategorie je přípustná pouze omezenou část roku. 

 
Norma rozděluje budovy s ohledem na znečištění vnitřního prostředí na tři 
skupiny. Budovy, které znečišťují prostředí velmi nízkými emisemi škodlivin 
a v kterých se předpokládá velmi nízký výskyt škodlivin, se označují jako velmi 
málo znečištěné budovy. Budova je velmi málo znečištěná, když jsou všechny 
materiály velmi málo znečištěné a v budově nebylo nikdy povoleno kouření. 
Velmi málo znečištěné materiály jsou tradiční přírodní materiály (např. kámen, 
sklo a kovy), které se vnímají jako bezpečné z hlediska emisí znečišťujících 
látek, a materiály, které splňují tyto požadavky:  
 

• emise těkavých organických látek (TVOC) jsou pod 0,1 mg/(m2.h), 
• emise formaldehydu jsou pod 0,02 mg/(m2.h), 
• emise amoniaku jsou pod 0,01 mg/(m2.h), 
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• emise karcinogenních látek (IARC) jsou pod 0,002 mg/(m2.h), 
• materiály jsou bezpachové (nespokojenost s pachem je pod 10 %). 

 
Do druhé skupiny patří budovy, které znečišťují prostředí nízkými emisemi 
škodlivin a v kterých se předpokládá nízký výskyt škodlivin. Tyto budovy jsou 
definované jako málo znečištěné budovy. Budova je málo znečištěná, pokud 
většina použitých materiálů jsou materiály s malým znečištěním. Materiály 
s malým znečištěním jsou tradiční přírodní materiály (např. kámen a sklo), 
které se vnímají jako bezpečné z hlediska emisí znečišťujících látek, 
a materiály, které splňují tyto požadavky:  
 

• emise prchavých organických látek (TVOC) jsou pod 0,2 mg/(m2.h), 
• emise formaldehydu jsou pod 0,05 mg/(m2.h), 
• emise amoniaku jsou pod 0,03 mg/(m2.h), 
• emise karcinogenních látek (IARC) jsou pod 0,005 mg/(m2.h), 
• materiály jsou bezpachové (nespokojenost s pachem je pod 15 %). 

 
Budovy, které tyto kritéria nesplňují a stavební materiály, stavební konstrukce 
a materiály používané na povrchové úpravy, které nejsou velmi málo nebo 
málo znečištěné patří do třetí skupiny a považují se za znečištěné. Z hlediska 
odérového znečištění prostředí doporučuje mnoho norem kritéria maximálních 
koncentrací CO2 v závislosti od kategorie prostředí. Prostředí splní kritéria 
jednotlivých kategorií, když je maximální koncentrace CO2 v místnostech nebo 
v odpadovém vzduchu pod uvedenou návrhovou doporučenou hodnotou 
(Tabulka 11.7). Podle ČSN EN 15251 jsou budovy rozdělené na velmi málo 
znečištěné, málo znečištěné a znečištěné. U velmi málo znečistěných budov 
platí, že materiály jsou bezpachové, pokud je nespokojenost s pachem pod 
10 %. Při málo znečištěných budovách platí, že materiály jsou bezpachové, 
když je nespokojenost s pachem pod 15 % [10]. 
 
Tabulka 11.7 Doporučené koncentrace CO2 nad hodnotu koncentrace ve venkovním 
vzduchu na energetické výpočty a cílené řádné větrání podle ČSN EN 15251 [10] 

Kategorie Úroveň CO2 nad venkovní úrovní vzduchu [ppm] 
I 350 
II 500 
III 800 
IV > 800 

 
Světová zdravotnická organizace WHO využívá na hodnocení odérů (při jejich 
uvolňování a na hodnocení kvality vnitřního prostředí budov doporučené 
hodnoty koncentrací odérových látek (Tabulka 11.8) [9]. Tyto hodnoty jsou 
stanovené pro jednotlivé sloučeniny, které můžou působit na člověka jako 
nepříjemný odér. Když jsou tyto hodnoty ve venkovním prostředí nižší než 
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doporučené hodnoty, expozice odérovými látkami pravděpodobně 
nezpůsobuje zdravotní problémy.  

  
Tabulka 11.8 Doporučené hodnoty WHO založené na smyslovém účinku [9] 

Odérová látka Práh vnímání 
[μg/(m3·30 min)] 

Práh rozpoznání 
[μg/(m3·30 min)] 

Doporučená 
hodnota 

[μg/(m3·30 min)] 
Sirouhlík - - 20 
Sirovodík 0,2 – 2,0 0,6 – 6,0 2 
Styren 70 210 - 280 70 
Tetrachlorethylen 8 000 24 000 – 32 000 8 000 
Toluen 1 000 10 000 1 000 

 
11.6 Metodologie hodnocení odérové zátěže prostředí 
 
Odérovou zátěž vnitřního prostředí je možné hodnotit prostřednictvím 
senzorických a analytických metod. Senzorické metody hodnocení jsou 
založené na subjektivním posuzování odérové složky prostředí uživateli. 
Rozlišujeme zjednodušené subjektivní olfaktometrické hodnocení 
prostřednictvím škál intenzity odéru, hedonic tónu a přijatelnosti kvality 
vzduchu. Tyto škály (i v závislosti na druhu) nemají ve světě jednotnou 
podobu. Dále známe hodnocení prostřednictvím jednotek olf a decipol a OAC 
jednotek a hodnocení prostřednictvím dynamické olfaktometrie.   
 
Hodnocení prostřednictvím škály intenzity odéru vyjadřuje intenzitu odéru, 
která charakterizuje sílu vnímání závislou na koncentraci odérových látek ve 
vzduchu. Škála hedonic tónu charakterizuje vlastnost odéru (hedonic tónu), 
která se týká jeho příjemnosti nebo nepříjemnosti, přičemž stupeň příjemnosti 
(nepříjemnosti) je určený na základě dojmu a emocí. Škála přijatelnosti kvality 
vnitřního vzduchu se využívá při celkovém hodnocení olfaktorické zátěže 
vnitřního prostředí. Příklady jednotlivých škál zjednodušeného subjektivního 
olfaktometrického hodnocení jsou uvedené na Obrázku 11.3 [11, 12].  
 

 
Obrázek 11.3 Škály zjednodušeného subjektivního olfaktometrického hodnocení 

[11,12] 
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Na základě subjektivního hodnocení prostřednictvím škály přijatelnosti kvality 
vzduchu je možné stanovit procento nespokojených s vnímanou kvalitou 
vzduchu. Procentem nespokojených se rozumí procentuální podíl lidí 
v místnosti, pro které je kvalita vzduchu nepřijatelná. Vnitřní prostředí se 
z hlediska odérové zátěže považuje za přijatelné při hladině přijatelnosti větší 
než 0 a předepsaném procentu nespokojených.  
 
V současnosti je předmětem vývoje hodnocení prostřednictvím OCA jednotek, 
které bude doplňovat decipolové hodnocení a zdůrazní důležitost 
nepřítomnosti negativních vlivů odorantů a olfaktometrického komfortu 
měřeného novou jednotkou OCA. Hodnocení bude probíhat prostřednictvím 
škály, která kromě intenzity odéru bude zohledňovat i hedonic tón a přijatelnost 
prostředí. OCA jednotka bude vyjadřovat stupeň olfaktometrického komfortu 
vnímaného uživateli místnosti, který se bude pohybovat v rozmezí -10 až +10 
[13]. 
 
Hodnocení prostřednictvím dynamické olfaktometrie a posuzování představuje 
metodu pro objektivní zjišťování a kvantifikaci jednotlivých odorantů a směsí 
odérových látek v plynném vzorku vzduchu. Úroveň odérové zátěže se 
stanovuje v Evropské odérové jednotce na jednotkový objem ouE/m3. 
Koncentrace odéru na prahu vnímání je definovaná jako 1 ouE/m3. Výsledná 
koncentrace odéru se rovná počtu zředění potřebných na dosažení prahu 
vnímání. Evropská odérová jednotka je množství jedné odérové látky 
(odorantu) v 1 m3 neutrálního plynu, která vyvolá fyziologickou odezvu 
čichového vjemu jako evropská referenční suma odérových látek (European 
Reference Odour Mass – EROM) v 1 m3 neutrálního plynu [14]. Princip 
dynamické olfaktometrie je založený na odebírání testovaného vzduchu 
pomocí vzorkovací trubice do plynových vzorkovacích vaků, které se umisťují 
do zkušebního kontejneru, odkud je vzorek odsáván do olfaktometru. 
Testovaný odérový vzduch se ředí minimálně v rozsahu pěti koncentrací, které 
přibližně odpovídají předpokládanému prahu vnímání odéru. K posuzovatelům 
se přivádí s narůstající koncentrací prostřednictvím testovacích portů. 
Koncentrace odérových látek se zvyšují tehdy, když se všichni neshodnou 
v rozlišení odérového vzduchu od bezodérového [15]. 
 
Analytické metody hodnocení se rozlišují z hlediska analýzy na chemické 
a přístrojové. Při chemické analýze těkavých organických látek VOCs se 
využívá plynová chromatografie, při chemické analýze oxidu uhličitého CO2 se 
využívají nerozptylující infračervený detektor, foto-akustický detektor a detektor 
na bázi pevného elektrolytu. Přístrojová analýza se vykonává prostřednictvím 
elektronického nosu.  
 
US EPA dnes definuje VOCs jako všechny sloučeniny uhlíku kromě CO, CO2, 
kyseliny uhličité, kovových uhličitanů a karbidů a uhličitanu amonného, které se 
v atmosféře podílejí na fotochemických reakcích. Uvádí také úplný jmenný 
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seznam látek, které lze jako VOCs označit. Pro odběr a analýzu široké škály 
těkavých látek (VOCs) v ovzduší platí norma ČSN EN ISO 16017-1 Vnitřní, 
venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin 
sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou 
chromatografií, kterou je možné použít pro venkovní a vnitřní prostředí a též 
pro posouzení emisí těchto látek z materiálů ve zkušebních komorách. Pro 
stanovení koncentrace odérových látek (vyjádřených jako TVOC) se ve smyslu 
této normy využívá metoda plynové chromatografie, při použití odběru vzorku 
na sorpční trubičku, která je naplněná vhodným sorbentem. Páry organických 
látek zachytávané pomocí tuhých adsorbentů (aktivní uhlí a organické 
sorbenty) se po skončení odběru desorbují vhodným extrakčním činidlem 
(CS2) nebo se zachycené plyny z povrchu adsorbentu uvolní tepelnou desorpcí 
do kolony plynového chromatografu [16]. 
 
Sledování koncentrací CO2 slouží pro kontrolu podílu čerstvého vzduchu na 
větrání přístrojů, kde se koncentrace CO2 může rychle měnit podle počtu osob 
(přednáškové posluchárny, haly, kina, divadla). Slouží také jako míra 
dodržování prahových hodnot daných různými předpisy a normami. Takže CO2 
je dobrým indikátorem kvality vzduchu ve vztahu k přítomnosti osob, resp. 
obsazenosti prostoru, nevyjadřuje kontaminaci vzduchu odérovými látkami ze 
zdrojů jako jsou stavební materiály a jiné zařízení. Na měření oxidu uhličitého 
mohou být použité konvenční fyzikální nebo chemické interakční technologie 
(reakce s alkáliemi, teplotně vodivostní detektory) [17]. 
 
Elektronický nos je novodobý systém, který simuluje vnímání odérů lidským 
čichovým orgánem. Elektronický nos kopíruje a napodobuje 3 fáze lidského 
olfaktorického systému - detekci, zpracování signálu 
a rozpoznání/vyhodnocení. Senzory elektronického nosu plní úlohu receptorů 
lidského olfaktorického systému a jsou schopné rozlišovat charakteristiky 
prchavých látek. Mozek obsahující paměťové stopy charakteristik odéru je v 
elektronickém nose nahrazený umělou neuronovou sítí. Interakce molekuly 
odérové látky s citlivým povrchem senzoru elektronického nosu je založená na 
adsorpci a desorpci prchavých látek. Detekce molekul odérových látek závisí 
na tvaru a velikosti pórů citlivého povrchu senzoru elektronického nosu. Každá 
odérová látka má vlastní stavbu molekul, která určuje specifické charakteristiky 
signálu odesílaného senzorem (”otlaků prstu”) [18]. Fáze lidského 
senzorického systému jsou znázorněné na Obrázku 11.4. Interakce odérových 
látek se senzorem elektronického nosu je zřejmá z Obrázku 11.5. 
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Obrázek 11.4 Fáze lidského senzorického systému [18] 

 

 
 

Obrázek 11.5 Interakce odérových látek se senzorem elektronického nosu [18] 
 
Zápach v České republice je řešen ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné 
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, kde jsou uvedeny návrhy opatření 
u provozních činností, u nichž může docházet k emisím znečišťujících látek 
obtěžujících zápachem [19]. Metody měření a technické požadavky pro měření 
jsou popsány v ČSN EN 13725 (2003) Kvalita ovzduší - Stanovení 
koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií [14, 19]. 
 



231 
 

11.7 Minimalizace odérového znečištění budov 
 
Předpokladem splnění environmentálních kritérií pro zdravé a komfortní 
prostředí v interiérech budov je správný návrh stavebních konstrukcí, cílený 
výběr stavebních materiálů a účelově efektivní uživatelský režim, čímž se dá 
výrazně omezit negativní dopad stavebního díla na člověka. Hygienická kvalita 
vzduchu v budovách z hlediska odérové zátěže pobytových prostorů je 
v současnosti charakteristická nekomplexním vnímáním tvorby budov a jejich 
prostředí. Volba stavebních materiálů a povrchové úpravy stavebních 
konstrukcí, zařízení interiérů a uživatelský režim vytvářejí funkční envirosystém 
budov garantující základní atributy architektonické tvorby v souladu s trvale 
udržitelnou výstavbou a provozem budov. 
 
Odérová složka prostředí bývá všestranným problémem moderní výstavby, 
a to zvlášť vysokých budov, což je důsledkem známého tepelného vztlaku 
v těchto objektech. V devítipodlažních budovách, u nás poměrně běžných, je 
možné naměřit podtlak v dolní vstupní části asi 30 N/m2, u 16 až 30 podlažních 
budov 120 až 160 N/m2. Účinek tohoto vztlaku podporují vertikální konstrukce 
vedené po celé výšce budovy (šachty, schodiště). Když prochází schodiště bez 
přerušení celou výškou budovy, dochází v důsledku tepelného vztlaku 
k intenzivnímu šíření odérů v celém objektu. Snahou projektantů by proto mělo 
být umístění zdrojů odérů do nejvyšších podlaží, rozdělení schodišťového 
prostoru do několika částí, a pokud je to možné aspoň nutné utěsnění dveří 
bytů anebo jiných prostorů. 
 
Optimální, tj. příjemné, odérové mikroklima lze zajistit zásahem do zdroje 
odérů nebo zásahem do pole přenosu od zdroje k exponovanému subjektu, tj. 
do prostředí se zdrojem odérů. 
 
Za účelem úpravy odérové složky prostředí se součástí klimatizačních zařízení 
čím dál častěji stávají senzory CO2. Senzor CO2 je přístroj, který se skládá 
z měřícího systému se zdrojem infračerveného světla, kde výstupní signál je 
přetransformovaný do analogového výstupního signálu. Koncentrace CO2 se 
měří použitím metody infračervené detekce. Zjištěná úroveň koncentrace CO2 
v místnosti indikuje stav kvality vzduchu a na základě těchto informací se 
nastaví přiměřená intenzita výměny vzduchu. Regulací výměny vzduchu 
pomocí těchto senzorů dochází k redukci spotřeby energie. Senzory CO2 jako 
součásti klimatizačních zařízení se v dnešní době používají především 
v shromažďovacích prostorech, kde se koncentrace CO2 může rychle měnit 
podle počtu osob (kina, divadla, letiště, nemocnice, školy, konferenční sály). 
 
Likvidovat nebo alespoň omezit zdroje odérů je nejúčinnější a také 
ekonomicky nejvýhodnější způsob. Je třeba dát přednost konstrukčním 
materiálům, které neuvolňují odérové látky, a v průmyslu výrobním 
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technologiím, kde jsou tyto zdroje minimální. Za zmínku stojí dva progresivní 
způsoby: rychle schnoucí barvy a lisy na odpadky. 
 
Čím rychleji barvy zasychají, tím méně uvolňují do okolí množství odérových 
látek. Dokonce byly vyvinuty barvy, které po ozáření UV paprsky vysychají ve 
zlomku sekundy. Skládají se z velkého množství nízkomolekulárních sloučenin 
a tzv. fotoiniciátorů, což jsou látky, jež ve styku s UV zářením vyvolávají rychlý 
přechod nízkomolekulárních sloučenin ve vysokomolekulární. Dochází 
k návratu k přírodním materiálům pro ošetření dřeva, zvláště včelímu vosku, 
který se nanáší přímo na očištěné dřevo.  
 
Lisy na odpadky se již vyrábějí i pro použití v domácnostech. Lze je zabudovat 
do kuchyňské linky. Umožňují slisovat všechny odpadky včetně skla (i lahví od 
sektu) na ¼ původního objemu do uzavřeného balíku z polystyrenu pouhým 
stisknutím knoflíku; tím odpadají veškeré odéry u odpadků i případné 
uvolňování bakterií.  
 
Častější případ je zásah do pole přenosu, od zdroje k exponovanému 
subjektu, tj. do prostředí obklopujícího člověka. Možnosti jsou tyto: 
 

• omezením, popř. zabráněním, šíření odérů v budově, 
• přívodem dostatečného množství venkovního vzduchu do interiéru, 

tj. větráním, 
• filtrací vzduchu, 
• rostlinami, 
• deodorizací, 
• intenzivní ionizací vzduchu, 
• neutralizací ionizovaným ozonem, 
• bake – out procedurou. 

 
Odérové mikroklima bývá všestranným problémem moderní výstavby, a to 
zvláště vysokých budov, což je důsledkem známého tepelného vztlaku v těchto 
objektech. V budově devítipodlažní, u nás poměrně běžné, lze tak naměřit 
podtlak v dolní vstupní části asi 30 N.m-2, u 16 až 30 podlažních 120 až 
160 N.m-2 [20]. V praxi to znamená, že na otevření vstupních dveří velikosti asi  
1x2 m směrem ven bude zapotřebí síla 6, 24 a 32 kg! Účinek tohoto vztlaku 
podporují vertikální komunikace vedené po celé výšce budovy (šachty, 
schodiště). Stoupá – li například schodiště bez přerušení v celé výšce budovy, 
dochází v důsledku tepelného vztlaku k intenzivnímu šíření odérů po celém 
objektu. Snahou projektantů by tudíž mělo být umístění zdrojů odérů (kuchyní, 
laboratoří apod.) do nejvyšších podlaží a rozdělení schodišťového prostoru do 
několika částí. Není – li to možné, pak je alespoň nutné těsnit dveře vedoucí 
z chodeb do jednotlivých bytů nebo jiných prostor. 
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V prostorách, ve kterých jsou rozhodujícím faktorem znečištění vzduchu lidé, je 
základem stále klasický normativ Pettenkoferův, který pro optimální 
koncentraci CO2 1000 ppm = 1800 µg/m3 = 0,1 % obj. předepisuje 25 m3/h na 
osobu. Dle ASHRAE Standart 62 – 1989 R je tato hodnota po zaokrouhlení na 
7,5 l/s na osobu (27 m3/h na osobu) akceptována pro neadaptované osoby, pro 
adaptované osoby je snížena na 2,5 l/s na osobu (9 m3/h na osobu). 
Umístěním čidla zaznamenávajícího koncentraci CO2 do větraného prostoru 
lze měnit množství přiváděného vzduchu v závislosti na počtu osob – se 
zvyšováním počtu osob roste koncentrace CO2, což má za následek zvyšování 
množství vzduchu, např. zvyšování otáček ventilátoru a naopak. Lze tak docílit 
nemalých energetických úspor v důsledku snižování spotřeby energie na ohřev 
přiváděného venkovního vzduchu. 
 
V prostorách, rovnoměrně větraných, ve kterých jsou rozhodujícím faktorem 
znečištění vzduchu odérové látky, uvolňované ze stavebních materiálů, je 
základem pro výpočet množství vzduchu vztah 
 

𝑅: =	
;+

<,=	(@",-./%	@#,-./)
     [l/s.m2] (11.3) 

 
RB - minimální množství venkovního vzduchu připadající na 1 m2 podlahy 
[l/s.m2] 
GB - množství TVOC produkované v interiéru   [µg/h.m2 podlahy] 
ρeTVOC - koncentrace TVOC ve venkovním vzduchu   [µg/m3]  
ρiTVOC - předepsaný limit TVOC     [µg/m3] 
 
Výsledné množství přiváděného venkovního vzduchu je pak dáno součtem 
obou kvant vzduchu, tj. stanovených s ohledem na CO2 a s ohledem na TVOC 
[20]. 
 
Místo množství přiváděného venkovního vzduchu udává řada norem a příruček 
pro projektanty tzv. výměnu vzduchu, což je údaj, kolikrát se vzduchu 
v místnosti vymění za jednu hodinu. Stačí tudíž výměnu vzduchu násobit 
objemem větraného prostoru a získáme množství přiváděného vzduchu. Tato 
hodnota ovšem může být v rozporu s množstvím venkovního vzduchu 
stanoveným předešlým způsobem, jak je zřejmé z následujících příkladů: 
 
Posluchárna plně obsazená studenty. I při uvažované šestinásobné výměně 
vzduchu může vyjít na 1 osobu hodnota nižší než předepsaná. Letecký 
hangár, kde 1 osoba provádí opravu letadla. I při uvažované pouze 
jednonásobné výměně vzduchu vyjde na 1 osobu hodnota značně vyšší než je 
předepsaná. 
 
Vždy je rozhodující, zda je dodržena hodnota předepsaná na 1 osobu, tzn., že 
při výpočtech na základě výměn vzduchu musíme provést kontrolu na 
předepsané množství přiváděného venkovního vzduchu a u vzduchotechniky 
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s recirkulací navíc zda množství venkovního vzduchu není pod 15 % 
celkového množství přiváděného vzduchu do interiéru. 
 
Odstraňování odérů filtrací se provádí dřevěným nebo lépe aktivním uhlím 
(v poslední době též syntetickými pryskyřicemi, např. amberlitem), promýváním 
vodou nebo vodními roztoky, biopračkami, katalytickým spalováním, biofiltry 
a dokonce rostlinami. 
 
Aktivní uhlí, též aktivované, je oproti obyčejnému dřevěnému uhlí, tzv. 
karbonizovanému výhodné svými vlastnostmi. Získá se působením horké páry 
800 – 1000 °C na dřevěné uhlí, kterému roztáhne a vyčistí jednotlivé póry, 
čímž se zvětší jeho vnitřní povrch na 500 – 1500 m2/g, tj. v průměru na 
neuvěřitelných 1000 m2/g. Kromě dřevěného uhlí se používají i ostatní druhy 
uhlí a rašelina a v poslední době pro svoje mimořádné vlastnosti skořápky 
kokosových ořechů [20]. 
 
Aktivní uhlí téměř neabsorbuje vlhkost a nemění chemický ani psychrometrický 
(vlhkostní) stav vzduchu. Účinnost filtrace závisí na době styku plynu s uhlím. 
Má – li být dosaženo účinnosti filtrace alespoň 80 %, musí být pro rychlost 
vzduchu 2,5 – 3,0 m/s tloušťka vrstvy 2,5 cm. Filtrační kapacita je dána tzv. 
retencí, což je poměr váhového množství zachycené látky k váhovému 
množství použitého aktivního uhlí. Aktivní uhlí je obvykle hlavní částí čističek 
vzduchu, a jelikož jeho retence je různá, tyto přístroje nejsou stejně účinné vůči 
různým odérovým látkám – některé zachycují s vysokou účinností (např. 
tělesné odéry), jiné jen v nepatrné míře (např. odéry přípravků na ochranu 
rostlin, pach ryb) [20]. 
 
Pokojové rostliny jsou nejen ozdobou bytového interiéru a spotřebitelem CO2, 
ale některé čistí vzduch od acetonu, benzenu, CO, etanolu, formaldehydu, 
metanolu, SO2, toluenu a od těkavých látek. V atriích se doporučuje věnovat 
pozornost i trávníku: plocha 15x15 m je postačujícím zdrojem kyslíku pro 
čtyřčlennou rodinu a navíc intenzivně čistí vzduch od SO2, CO2 a fluorovodíku. 
Zatím nejasná zůstává otázka, zda rostliny odérové látky při své fotosyntéze 
„nuceně“ odebírají a ukládají, nebo zda je obdobně jako CO2 využívají pro svoji 
energetickou spotřebu. Nicméně výzkum NASA již prokázal, že nežádoucí 
chemické látky slouží jako potrava pro mikroorganismy, jež rostou v kořenech 
a v okolí kořenů rostlin. Nepřicházejí tedy v úvahu kytice ve váze nebo rostliny 
pěstované v hydroponii, ale pouze hrnkové květiny, zasazené v substrátu 
obohaceném aktivním uhlíkem. Na 9 m2 podlahové plochy má být použita 
jedna vzrostlá květina, kolem které proudí rovnoměrně vzduch v místnosti 
rychlostí 0,10 – 0,15 m/s [20]. 
 
Deodorizace je maskování odérů, analogicky jako je tomu například 
u akustického mikroklimatu (viz Kapitola 9 – Těkavé organické látky).  
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Odéry lze také odstraňovat ze vzduchu jeho intenzivní ionizací – tvorbou 
negativních aeroiontů o vysoké koncentraci. Tímto způsobem se například 
podařilo přes noc odstranit typický barový zápach, takže místnost bylo možné 
použít i pro podávání snídaní (Safeway). Naskýtá se zde další pole působnosti 
pro použití čističek vzduchu, které jsou vybaveny ionizátory, a těch je už dnes 
většina (viz Kapitola 9 – Těkavé organické látky). 
 
Nejnověji se pro odstraňování těkavých organických látek VOC z interiéru 
používá procedura Bake – Out (procedura „vypálení“). Vnitřní teplota se zvýší 
na 30 – 38 °C po dobu dvou nebo více dní a zároveň se zvýší větrání budovy 
[21]. Tento způsob eliminace odérů je dokonce vyžadován hygienickými 
orgány ve státě California (USA), i když zatím praktické zkušenosti nejsou nijak 
značné (viz Kapitola 9 – Těkavé organické látky).  
 
Literatura 
 
[1] Zákon č. 201/2012 Sb. ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší. 

In: Sbírka zákonů. Praha, 2012 
[2] JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, I. Vnímaná kvalita vnitřního prostředí a 

výkonnost uživatelů budov. VŠTE České Budějovice, s.136 , 2016 
[3] Odour definition, odour measuring and odour generation. Dostupné z: 

www.compostnetwork.infor/downloads/odourworkshop/07b-bockreis-   
odourformation_article.pdf 

[4] STANFIELD, Cindy L., GERMANN, William J., Principles of Human 
Physiology, 3/E, Pearson: Cloth Bound w/CD-ROM, 848 s., 2008  

[5] Air Quality Report 36: Good Practice for Assessing and Managing Odour 
in New Zealand. New Zealand: Ministry for Environment, 67 s., 2003  

[6] Perceived Air Quality, Investigation of the non-sensory Odor Assessment 
in Indoor Environment. Dostupné z: 
www.mne.psu.edu/psgdl/PortalCBW.pdf 

[7] ŠENITKOVÁ, I. a kol. Budovy a prostredie. Košice: TUKE, 2011 
[8] SMEDE, G., NORBACK, D. EDLING, C.: Asthma among secondary 

school children in relation to the school environment. Clinical an 
Experimental Allergy. Vol.27, no 11: s. 1270 – 1278 

[9] Air Quality Guidelines for Europe. Second edition. World Health 
Organization. Regional Office for Europe. Copenhagen. 2000. s. 288 

[10] ČSN EN 15251 Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a 
posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního 
vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky, 2005 



236 
 

[11] VDI  guideline 3882/2. Olfactometry – Determination of Hedonic Odour 
Tone. VDI – Handbuch Reinhaltung der Luft. Vol. 1. Berlin. 1994 

[12] Standard Test Method for Determination of the Indoor-Relevant Time-
Value by Chemical Analysis and Sensory Evaluation. Danish 
Technological Institute. Danish Society of Indoor Climate. 2003. s. 17 

[13] KEMPSKI, D. V.: Olfactory comfort awareness (OCA) – A new unit? In: 
Indoor Air, 2005, s. 35 – 39 

[14] ČSN EN 13725 (8347821). Kvalita ovzduší - Stanovení koncentrace 
pachových látek dynamickou olfaktometrií. Praha: Český normalizační 
institut, 2003. 

[15] McGINLEY, Ch. M., McGINLEY M. A.: Odor quantification method & 
practices at MSW landfills, 1998, 13 s 

[16] ČSN EN ISO 16017-1 (835741). Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - 
Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, 
tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 1: 
Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí. Praha: Český normalizační 
institut, 2002. 

[17] IEA – International  Energy  Agency, Technical Report: CO2 – Sensors 
for Indoor Air Quality: a High-tech Instrument is Becoming a Mass 
Product. 

[18] Perceived Air Quality, Investigation of the Non-sensory Odor Assessment 
in Indoor Environments. 

[19] Vyhláška č. 415/2012 Sb. ze dne 31. května 2012,  o přípustné úrovni 
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o ochraně ovzduší. In: Sbírka zákonů. Praha, 2012 

[20] JOKL, M. Zdravé obytné a pracovní prostředí. Academia, Praha, 2002 
[21] HICKS, J., WORL, K a K. HALL. Building Bake – Out During 

Commissioning: Effects on VOC Concentration. In: Proceedings. of the 
Fifth International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Vol. 3. 
Toronto, Kanada, 1990  



237 
 

12 OXIDY DUSÍKU 
 
Oxidy dusíku (NOx) jsou přirozenou součástí životního prostředí. Tyto oxidy 
vznikají především během spalovaní fosilních paliv za vysokých teplot 
a během bouřek. Mezi producenty se řadí i mikroorganizmy. Oxidy dusíku se 
podílejí na vzniku kyselých dešťů a přízemního ozónu. Mezi nejběžnější oxidy 
dusíku patří oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2). Oxid dusnatý je 
významným skleníkovým plynem. Dusík patří mezi biogenní prvky. Toxicita je 
ovšem velmi relativní a vždy záleží na velikosti přijaté dávky. Vdechování oxidu 
dusíku způsobuje nejzávažnější problémy, nicméně při zasažení očí a kůže 
dochází ke vzniku vážných popálenin. Při vdechování nízkých koncentrací se 
objevuje podráždění oči a sliznic horních cest dýchacích. Při vyšších dávkách 
dochází k popálení dýchací soustavy, nevolnostem, křečím, snížení okysličení 
organizmu. V ojedinělých případech může nastat i smrt. 
 
Na emisích oxidů dusíků se kromě přírodních procesů podílí zejména člověk. 
Mezi hlavní zdroje patří doprava, chemický průmysl a obecně jakékoliv 
spalovací procesy. V atmosféře oxidy dusíku rychle reagují a následně klesají 
zpět na zemský povrch. Z půdy je možný částečný odpar. Většina oxidů je 
ovšem přeměněna na kyselinu dusičnou a další látky. Totéž platí i pro oxidy 
dusíku ve vodním prostředí. 
 
Oxidy dusíku vznikají především při vysokoteplotním spalování fosilních paliv. 
Na přirozených emisích se podílí bouřková a především mikrobiální činnost. 
Oxidy dusíku se uplatňují v chemickém průmyslu při syntéze kyseliny dusičné, 
nejrůznějších laků, nátěrů, výbušnin, při nitrifikaci organických látek. Oxidy 
dusíku mohou sloužit také jako raketové palivo. Oxidy dusíku se dostávají do 
vnitřního prostředí budov jednak z vnějšího prostředí a také velmi vysoké 
koncentrace vznikají přímo ve vnitřním prostředí budov. Zdrojem jsou plynové 
spotřebiče, v nichž dochází ke spalování plynu a uhlí. Jde především o plynové 
kotle, ohřívače teplé vody a plynové sporáky. Oxidy dusíku mají obecně 
nepříznivý vliv na zdraví člověka. Mají negativní vliv na zdraví srdce 
a dýchacího aparátu, snižují obsah vitaminu A v těle a vyvolávají poruchy 
štítné žlázy. Koncentracím oxidů dusíku je třeba věnovat ve vnitřním prostředí 
budov systematickou pozornost [1,2]. 
 
12.1 Charakteristika oxidů dusíku 
 
Mezi oxidy dusíku patří sloučeniny kyslíku a dusíku, ty nejběžnější jsou oxid 
dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2). Dále do této skupiny můžeme zařadit oxid 
dusitý (N2O3), tetraoxid dusíku (N2O4) a oxid dusičitý (N2O5). Ostatní oxidy se 
vyskytují jen v omezeném množství. 
 
Oxid dusnatý (NO) je za normálních podmínek bezbarvým až nahnědlým, 
nehořlavým plynem s typickým ostře nasládlým zápachem. Bod varu oxidu 



238 
 

dusnatého je -151,74 °C. Oxid dusičitý je za normálních podmínek kapalný, 
s výrazným, štiplavým zápachem. Při teplotě vyšší než 21,1 °C se stává 
hnědým až červeným plynem. Za zvýšené vlhkostí působí na ocel korozně. 
Průmyslově se vyrábí oxidací amoniaku vzdušným kyslíkem za přítomnosti 
katalyzátoru při teplotě asi 500 °C (12.1). Lze jej připravit i přímou syntézou 
z prvků v plynném stavu (12.2) nebo reakcí kyseliny dusičné a mědi (12.3). 
Oxid dusnatý vystupuje často jako ligand v komplexech kovů. Snadno se 
oxiduje vzdušným kyslíkem za vzniku oxidu dusičitého (12.4) a může se 
oxidovat i ozónem (O3). Rychlost této reakce je určována koncentrací ozonu 
a oxidu dusnatého v atmosféře (12.5). Značný význam pro znečištěné ovzduší 
městských aglomerací může mít fotochemická konverze NO na NO2 [1,2]. 
 

4 NH3  +  5O2  ®  4 NO +  6H2O    (12.1) 
N2 +O2 ®2 NO      (12.2) 
8 HNO3 + 3Cu ® 3 Cu(NO3)2 + 4 H2O +2 NO  (12.3) 
2 NO + O2 ® 2 NO2      (12.4)             
NO + O3   ®   NO2 + O2     (12.5) 

 
Oxid dusičitý NO2 existuje jako bezbarvý dimer N2O4 nebo hnědočervený 
monomer NO2. V tuhém stavu je tvořen výhradně dimerem N2O4. V kapalném 
a plynném stavu se ustaluje rovnováha mezi oběma formami. Oxid dusičitý má 
bod varu při teplotě 21,2 °C, kdy při atmosférickém tlaku obsahuje pouze 0,1% 
monomeru NO2. Zvyšováním teploty se dimer postupně rozpadá na monomer. 
Úplná disociace je dosažena přibližně při teplotě 150 °C. Oxid dusičitý se 
průmyslově připravuje syntézou oxidu dusnatého se vzdušným kyslíkem. 
Laboratorně se získává termickým rozkladem dusičnanů těžkých kovů (12.6). 
Rozpuštěním oxidu dusičitého ve vodě se tvoří kyselina dusitá a kyselina 
dusičná (12.7). Tato reakce má mimořádný technický význam, protože je 
jednou ze základních reakcí výroby kyseliny dusičné. Rozpuštěním oxidu 
dusičitého ve vodních roztocích hydroxidů alkalických kovů vzniká směs 
dusičnanu a dusitanu. Oxid dusičitý je silné oxidační činidlo, které oxiduje 
některé kovy za vzniku dusičnanů (12.8) [1,2]. 
 

2 Pb(NO3)2  ®  2 PbO + 4 NO2 + O2    (12.6) 
N2O4 + H2O ®  HNO2 + HNO3    (12.7) 
Na + N2O4 ® NaNO3 + NO     (12.8)  

 
Fotochemicky je oxid dusičitý velmi aktivní. Oxid dusičitý absorbuje sluneční 
záření z celé viditelné a ultrafialové oblasti. V rozmezí vlnových délek 380 - 
600 nm vznikají excitované molekuly. Při vlnových rozsazích menších než  
43 nm probíhá jeho fotodisociace. Z hlediska znečištění ovzduší má největší 
význam fotolýza NO2, která může iniciovat vznik fotochemického smogu [1,2]. 
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12.2 Zdroje oxidů dusíku v životním prostředí 
 
Oxid dusnatý pochází v převážné míře z přírodních zdrojů. Za rok se dostane 
do ovzduší 455·106 tun NO. Z lidské činnosti přispívají k emisím NO největší 
měrou spalovací procesy, zejména emise z energetiky, komunálních zdrojů 
a dopravy. Odhaduje se, že oxid dusnatý setrvává v atmosféře přibližně čtyři 
dny. V posledních letech se věnuje pozornost otázce vlivu nadměrné produkce 
NO na ozónovou stratosférickou vrstvu. Zeslabování této vrstvy je způsobeno 
reakcí ozónu s NO (12.9), který se přímo do stratosféry dostává ve formě emisí 
letadel pohybujících se ve výškách nad 15 km. Rychlost reakce je určována 
koncentrací ozonu a oxidu dusnatého v atmosféře. Oxid dusnatý vzniká také 
jako druhotný produkt při fotodisociaci NO2 v ovzduší [1,2]. 
 
              NO + O3 ® NO2 + O2     (12.9) 
 
Oxid dusičitý NO2 vzniká převážné přímo ve znečištěné atmosféře oxidací 
oxidu dusnatého (12.10). Podstatně menší množství se do ovzduší dostává 
z antropogenních zdrojů. Jedná se zejména o směs NO + NO2, označovanou 
jako NOx. Množství emisí NOx (v přepočtu na NO2) za rok se odhaduje na 
48·106 tun. Lokální koncentrace NOx mohou silně kolísat. Například, ranní 
hodnoty dosahované ve velkých městech mohou být 25 až 500 krát vyšší než 
koncentrace na venkově. Oxid dusičitý se může v ovzduší oxidovat ozónem za 
vzniku radikálu NO3 (12.11) a tento radikál následně reaguje s dalším 
množstvím NO2 za vzniku oxidu dusnatého N2O5 (12.12). V přítomnosti vlhkosti 
se tvoří kyselina dusičná (12.13). Kyselina dusičná může v znečištěné 
atmosféře reagovat za vzniku nitrátů, které se pak vymývají deštěm.  
 

2 NO + O2 ®  2 NO2                     (12.10) 
NO2 + O3  ® NO3· + O2              (12.11) 
NO3· + NO2 « N2O5                         (12.12) 
N2O5  + H2O ® 2HNO3                    (12.13) 

 
V průmyslově vyspělých zemích se spalovací motory podílejí na znečišťování 
ovzduší až ze 70 %. Jedno auto vyprodukuje ročně přibližně 1 tunu škodlivých 
plynů, z toho 70 kg oxidů dusíku. Oxidy dusíku se nacházejí ve výfukových 
plynech zážehových a vznětových motorů. Koncentrace oxidů dusíku jsou 
zvýšené zvláště ve městech a v těsné blízkosti dopravních tepen. Průměrné 
hodnoty v jednotlivých městech ČR lze najít na stránkách Státního zdravotního 
ústavu [3]. 
 
Zatímco emise ostatních látek klesají, celkové emise oxidů dusíku se za 
posledních 6 let příliš nezměnily. Naopak mírný nárůst je způsoben zvýšením 
emisí z dopravy. Celkové emise před 15 lety činily cca 330 000 tun. Na této 
produkci se doprava podílela zhruba z 52 % a velké zdroje znečištění (REZZO 
1) ze 43 %. Podrobnější údaje lze nalézt ve Statistické ročence životního 
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prostředí za dané období. Monitoring znečištění ovzduší a kvality srážek na 
území ČR zajišťuje Úsek ochrany čistoty ovzduší (UOCO) Českého 
hydrometeorologického ústavu. Koncentrace jednotlivých znečišťujících látek 
na území České republiky je měřena v rámci automatizovaného imisního 
monitoringu (AIM). Výsledky měření jednotlivých stanic naleznete na stránkách 
ČHMÚ. Oxidy dusíku se podílejí na globálním oteplování (např. snižují poločas 
rozpadu metanu a freonů) i na kyselých deštích. Emise škodlivin se dostávají 
do ovzduší. Následně putují se vzdušnými masami a způsobují vznik kyselých 
srážek. Okyselování povrchových vod pak vyvolává další reakce. Vede 
například k intenzivnějšímu uvolňování mědi či hliníku z půdy a hornin [1]. 
 
Největší podíl na emisích NOx do ovzduší má spalování paliv (elektrárny, 
průmysl, sídliště), technologická výroba a zpracování surovin (zejména 
chemie), odstraňováním tuhých odpadů. Při spalovacích procesech vzniká 
převážně NO, jehož množství závisí na teplotě. Jeho tvorba začíná při teplotě 
kolem 1000 °C a podle termodynamických výpočtů dosahuje maxima asi při 
2700 °C. Při ochlazování spalin se oxidy dusíku znovu rozkládají na kyslík 
a dusík. Za normálních provozních podmínek doba chladnutí u velkých 
průmyslových zdrojů nepostačuje k úplnému rozkladu a část oxidů dusíku 
odchází spolu se spalinami do ovzduší [1]. 
 
Nejvíce emisí NOx do ovzduší produkuje energetický průmysl při výrobě páry, 
tepla a elektrické energie, což představuje téměř 47 % z celkových emisí NOx 
z průmyslové výroby. Nezanedbatelnými jsou i další průmyslová odvětví jako 
černá a barevná metalurgie, petrochemie, výroba stavebních hmot a chemický 
průmysl. Nadměrný únik oxidů dusíku může nastávat například i při výrobě 
kyseliny dusičné. Tato se dnes vyrábí katalytickou oxidací amoniaku na oxid 
dusnatý, další oxidací NO na oxid dusičitý a jeho následnou absorpcí ve vodě 
za vzniku HNO3 v absorpčně-oxidačním zařízení. Při nevhodné konstrukci 
nebo nesprávném provozu absorpčního zařízení může docházet k nadměrným 
emisím oxidů dusíku v koncových plynech. Zdrojem emisí jsou i sklářské pece, 
pracující při vysokých teplotách. 
 
Zdroje oxidů dusíku v interiéru budov jsou odlišené od venkovního 
prostředí. Zatížení vnitřního prostředí budov oxidy dusíku je odlišné od 
venkovního prostředí. Do vnitřního prostředí pronikají oxidy dusíku jednak 
z vnějšího ovzduší, a také se uvolňují při kouření tabáku a při provozu 
plynových spotřebičů či naftových kamen. Nejvýznamnějšími zdroji oxidů 
dusíku v domácnostech jsou plynové sporáky a jiné plynové spotřebiče. Zdroje 
emisí ve vnitřním prostředí jsou nebezpečnější než výfukové plyny automobilů. 
Studie prokázaly, že koncentrace oxidu dusičitého v kuchyni při zapnutém 
sporáku mohou dosahovat až několikanásobek hodnot denního průměru, které 
byly naměřeny ve venkovním prostředí. Kromě vaření zvyšuje koncentraci NO2 
i přitápění plynovými spotřebiči bez náležitého odtahu spalin. V domech, kde 
se používal na vaření propan, byly naměřeny koncentrace NOx vyšší ve 
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srovnání s těmi, kde se používal zemní plyn. V bytech, kde se používal 
elektrický sporák, koncentrace NO2 dosahovaly nízké úrovně.  
 
Spalování je chemický proces slučování dvou látek - paliva a oxidační činidla, 
který probíhá za intenzivního uvolňování tepla, což zároveň způsobuje prudké 
nárazové stoupání teploty rozkládající směsi. Hoření může vznikat buď 
samovolně anebo působením vnějšího tepelného impulsu. Proces hoření 
většinou trvá až do vyčerpání zásoby hořlavé směsi. Podle toho, zda se při 
spalovacím procesu transformují hořlavé složky plynu na nehořlavé produkty 
spalování zcela nebo pouze částečně, rozlišuje se dokonalé nebo nedokonalé 
spalování. Při dokonalém spalování neobsahují konečné produkty spalování 
žádné hořlavé složky. Veškerý uhlík z plynného paliva se přemění při 
spalovacích reakcích na oxid uhličitý CO2 a veškerý vodík se spálí na vodní 
páru H2O. Nedokonalé spalování je proces, jehož produkty spalování obsahují 
určité množství nespálených plynů a hořlavých složek (oxid uhelnatý, vodík, 
metan, saze). Tepelná energie v palivu není spalováním zcela využita. 
Dokonalost spalování závisí především na intenzitě styku paliva se vzduchem 
a na jejich vzájemném poměru. K nedokonalému spalování dochází při 
nedostatečném přívodu kyslíku (vzduchu), nedokonalým smícháním vzduchu 
s hořlavou látkou nebo při prudkém ochlazení plamene ve spalovacím 
prostoru. 
 
Oxidy dusíku při spalování vznikají reakcí dusíku, který se nachází v zemním 
plynu nebo reakcemi dusíku z vnitřního vzduchu s kyslíkem. Primárním 
produktem je oxid dusnatý, který vzniká při spalovacích procesech za 
vysokých teplot, zatímco toxičtější oxid dusičitý vzniká až po ukončení 
spalování za dostatečného přívodu kyslíku. 
 
V první fázi dochází ke vzniku atomárního kyslíku disociací molekuly kyslíku 
(12.14) nebo při interakci CO s OH• radikály, které vznikají při spalování 
a následnou reakcí atomárního vodíku s molekulou O2 (12.15) a (12.16). 
V další fázi iniciuje atomární kyslík řetězovou reakci, při které vzniká oxid 
dusnatý NO a atomární dusík (12.17) a (12.18) současně mohou probíhat 
i vedlejší reakce (12.19) a (12.20).  
 

O2  ® 2O                      (12.14) 
CO + OH•   ®    CO2 + H              (12.15) 
H +O2    ®     OH• + O              (12.16) 
O + N2   ®    NO + N               (12.17) 
N + O2   ®    NO + O               (12.18) 
N + NO  ®   N2 + O               (12.19) 
O + NO   ®   N + O2               (12.20) 

 
Reakce tvorby NO probíhají především ve směsi bohaté na vzduch, protože 
atomární kyslík reaguje snadněji s N2 jako např. s uhlovodíky, které mohou být 
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při spalovacích procesech tohoto typu přítomné [1,4]. Teplota plamene a její 
rozložení, reakční doba, poměr spalovacího vzduchu a paliva včetně jeho 
složení jsou hlavní faktory, které mají vliv na tvorbu NO. 
 
Obecně lze konstatovat, že na tvorbu NO mají hlavní podíl malé oblasti 
plamene, které mají nejvyšší teplotu. Kolísání obsahu kyslíku, jehož je oproti 
dusíku při malém přebytku vzduchu značně méně, má na tvorbu NO výrazný 
vliv. Následnou oxidací kyslíkem vzniká oxid dusičitý NO2. Zdroje emisí jsou 
pro vnitřní prostředí nebezpečnější než výfukové plyny automobilů pro 
venkovní prostředí. Studie prokázaly, že koncentrace oxidu dusičitého 
v kuchyni při zapnutém sporáku mohou dosahovat až několikanásobných 
hodnot denního průměru ve srovnání s naměřenými hodnotami ve venkovním 
prostředí. Některé studie naznačují, že obyvatelé domácností, kde se používá 
pro vaření plynových zdrojů, jsou v mírném, ale signifikantním riziku pro vyšší 
výskyt respiračních onemocnění.  
 
Ke zvyšování koncentrace oxidů dusíku ve vnitřním prostředí přispívá 
i kouření, kde dráždivé látky obsažené v tabákovém kouři představují množství 
škodlivin různé chemické povahy, např. z organických látek - formaldehyd, 
acetaldehyd, akrolein, aceton a z anorganických látek jsou to oxidy dusíku 
a sirovodík, přítomný ve stopových koncentracích. 
 
12.3 Metodologie hodnocení oxidů dusíku ve vnitřním 

prostředí 
 
Stanovení koncentrace oxidů dusíku ve vnitřním prostředí lze provést pomocí 
klasických analytických metod (gualjakolová metoda, TEA metoda) nebo 
pomocí jednodušší a rychlejší metody za použití kontinuálních 
chemiluminescenčních analyzátorů.  Výhodou klasických metod je nižší 
finanční náročnost a snadná dostupnost. Nevýhodou je složitější manipulace 
se vzorky a vyšší nejistota měření. Výhodou použití analyzátorů je vyšší 
citlivost, jednoduchá obsluha, paralelní stanovení koncentrací NO a NO2. 
Nevýhodou jsou pak vyšší pořizovací ceny analyzátorů. 
 
V případě klasických metod je vzduch prosáván za konstantního průtoku 
sorpčním roztokem (TEA, guajakol), kde dochází k záchytu NO2. Následně je 
vzorek analyzován spektrofotometrem, kdy intenzita zabarvení vzorku je 
úměrná koncentraci NO2. Odběr vzorku je prováděn pomocí čerpadla 
s definovaným průtokem (0,2 – 0,5 l/min, popřípadě je za dvojici absorbérů či 
impengerů zapojen kalibrovaný plynoměr nebo průtokoměr s integrací objemu 
vzorku. V případě guajakolové metody je vzduch prosáván před dvojici 
kapilárních impingerů naplněných roztokem hydroxidu sodného (NaOH) 
s přídavkem guajakolu. Exponovaný absorpční roztok následně reaguje 
s roztokem sulfanilamidu v prostředí kyseliny fosforečné a roztokem N-(1-
naftyl)ethylendiamindihydrochloridu za vzniku červeného zabarvení. Intenzita 
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zabarvení se analyzuje diferenční fotometrií při vlnové délce 545 nm a definuje 
koncentraci NO2 ve vzorku vzduchu. U TEA metody je zkoumaný vzduch 
prosáván dvojicí fritových absorbérů naplněných roztokem triethanolaminu 
(TEA). Přidáním kyseliny sulfanilové a N-(1-naftyl)-ethylendiaminu se roztok 
zbarví dočervena. Intenzita zbarvení je přímo úměrná koncentraci NO2 ve 
vzorku stanovená diferenční fotometrií při vlnové délce 540 nm [5]. 
 
V případě měření chemiluminescenčními analyzátory je využito světelné emise 
molekul NO2 vzniklých chemickou reakcí NO a O3 ve vakuové komoře. Vzorek 
vnitřního ovzduší vstupuje odběrovou sondou rovnou do analyzátoru. 
Následně je signál z detektoru přímo digitalizován případně převáděn na 
definované napětí či proudové výstupy a dále zpracováván v řídícím modulu. 
Vzniklé molekuly oxidu uhličitého přechází na vyšší energetickou hladinu a při 
návratu zpět na nižší energetickou hladinu uvolňují energii ve formě 
chemiluminiscence v širokém spektrálním rozsahu 500 až 3000 nm 
s maximem 1100 nm. Chemiluminiscence je světélkování doprovázející 
chemické reakce některých látek. Chemické světlo vzniká přímou přeměnou 
chemické energie na energii světelnou. Chemiluminiscenční metoda stanovení 
oxidů dusíku (NOx) v ovzduší je založena na oxidaci oxidu dusnatého, potažmo 
všech oxidů dusíku, ozonem. Při této reakci je emitováno žlutozelené 
chemiluminiscenční záření: 
 
NO + O3   ®   (NO2

*) + O2 ® NO2
* + γ (chemiluminiscence)           (12.21) 

 
Z jedné molekuly NO vzniká jedna molekula (NO2

*). Intenzita 
chemiluminiscenční reakce je přímo úměrná koncentraci NO v analyzovaném 
vzorku. Chemiluminiscenčními analyzátory je možno měřit i koncentrace NO2 
při stejném postupu jako měření NO. Měření NO2 musí předcházet redukce 
NO2 na NO v katalytickém konvertoru. Ve fázi NO jde vzorek mimo konvertor 
(vzorek obsahuje jak NO, tak NO2, ale měří se pouze NO). Ve fázi NOX (po 
průchodu vzorku konvertorem) je měřena suma NO a NO2 ve formě NO. 
Hodnoty NO2 jsou dopočítávány z rozdílu NOX a NO, za předpokladu účinnosti 
konvertoru nad 96 % [5]. 
 

 

Obrázek 12.1  Ilustrační obrázek analyzátoru ECO PHYSICS nCLD 6x Series 
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12.4 Limity pro oxidy dusíku v životním prostředí 
 
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se dříve hodnotilo pomocí sumy oxidů dusíku 
označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanoven imisní limit a zároveň jako NOx 
udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu, energetiky 
a z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěma složkami – NO 
a NO2. Současná legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu 
k ochraně ekosystémů, ale zavedla imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně 
zdraví lidí. Emise NOx přitom obsahují cca. 10 % NO2 [2]. 
 
Dle nařízení vlády č. 361/2007 [6], expoziční limit a nejvyšší přípustná 
koncentrace nitrosních plynů (oxidy dusíku s výjimkou oxidu dusného) jsou 
stanoveny na PEL = 10 mg/m3 a NPK-P = 20 mg/m3.  Obecné emisní limity 
stanovuje Zákon č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší [7]. Regulační prahová 
hodnota je pro oxid dusičitý hodnotě jeho koncentrace o velikosti 400 μg/m3 za 
dobu průměrování jedné hodiny. Informativní prahová hodnota pro oxid 
dusičitý odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 200 μg/m3 za dobu 
průměrování jedné hodiny. Pro dobu průměrování kalendářní rok je imisní 
limit 40 µg.m-3. 
  
Koloběh vody na Zemi společně s průmyslovou činností člověka je příčinou 
kyselých srážek (pH je nižší než 5,6). Reakcí vody s oxidy dusíku vzniká slabá 
kyselina dusičná, která následně poškozuje prostředí (rostliny, horniny, vodu, 
stavební materiály). Oxidy dusíku podporují působení oxidů síry. Samy se 
projevují především v oblastech s častým výskytem letního smogu. Vliv kyselé 
depozice záleží na schopnosti půdního nebo vodního povrchu absorbovat 
a neutralizovat kyselost [2]. 

 
12.5 Biologické účinky oxidů dusíku 
 
Je prokazatelné, že oxidy dusíku mají negativní vliv na zdraví člověka. Ze 
směsi tzv. oxidů dusíku je z hlediska lidského zdraví nejvýznamnější právě 
oxid dusičitý (NO2). Ten totiž velice snadno proniká do plic, kde je ho téměř 
60 % pohlceno v krvi. Oxid dusičitý je málo rozpustný ve vodě. To znamená, 
že snadno proniká do dolních dýchacích cest. 
 
Hlavním toxickým účinkem oxidu dusičitého je dráždění sliznice. Nebezpečné 
pro lidské zdraví jsou už velmi malé koncentrace, jestliže působí po dobu delší 
než 30 minut. Při otravách oxidy dusíku je velmi nebezpečná hlavně 
dlouhodobá latence účinku. První náznaky otrávení se projevují pálením očí, 
poklesem krevního tlaku, bolestmi hlavy a dýchacími potížemi až po několika 
hodinách [8]. 
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Oxidy dusíku charakteristické obsahem čpavku dráždí dýchací cesty. Už při 
zvýšení koncentrace oxidů dusíku ve vzduchu vyvolávají pálení a škrábání 
v nose a krku, což je doprovázeno nepříjemným pocitem nedostatku vzduchu 
a ztíženým dýcháním. Obecně lze říci, že oxidy dusíku zhoršují choroby srdce 
a dýchacího aparátu, snižují krevní tlak a vyvolávají poruchy štítné žlázy. Ve 
vyšších koncentracích působí oxidy dusíku toxicky. Nejen NO2, ale i NO je 
vysoce toxický plyn. Je všeobecně známo, že v oblastech postižených 
exhalacemi oxidů dusíku se vykazuje zvýšený výskyt akutních a chronických 
onemocnění dýchacích cest. 
 
Ve vyšších koncentracích oxidy dusíku reagují s vlhkostí v plicích na kyselinu 
dusičnou a dusitou. Oxid dusičitý se slabě rozpouští ve vodě a pro nízkou 
absorpci v horní části dýchacího aparátu se dostává hluboko do plic, při vyšší 
koncentraci vyvolává bezbolestnou oteklinu - edém, který může vést k úmrtí. 
 
Smrtelná dávka NO2 je u člověka je 0,18 - 2,5 g/kg hmotnosti člověka. 
Podobně jako ozón, i NO2 zapříčiňuje peroxidaci lipidů v plicních tkáních. 
Tento efekt se zvyšuje s denními dávkami, proto se v NO2 právem předpokládá 
kumulativní účinek. V kombinaci s dehtovými látkami přispívá NO2 ke vzniku 
rakoviny plic. Hlavním účinkem NO2 je dráždění sliznic. Koncentraci  
10,2·103 μg/m3 rozeznáme čichem. Koncentrace 188·103 μg/m3 až 282·103 
μg/m3 po dobu 30 až 50 minut jsou pro zdraví nebezpečné. Krátkodobé 
působení vysokých koncentraci NO2 je mnohem nebezpečnější, než působení 
dlouhodobé [9]. 
 
V USA byla provedena studie na několika tisících dětí z různých částí 
Spojených států, která potvrdila zvýšení příznaků respiračních onemocnění 
v přímé souvislosti s působením NO2 ve vnitřním prostředí budov, ale 
objektivně nepotvrdila jednoznačný vliv na změny plicních funkcí. 
Epidemiologické studie ve Velké Británii prokázaly vyšší výskyt respiračních 
onemocnění u dětí předškolního věku v domácnostech, kde se používaly 
plynové sporáky v porovnání s domácnostmi, kde se používají sporáky 
elektrické [9]. 
 
Při otravách oxidy dusíku je nebezpečná dlouhá latentní perioda až 70 hodin, 
kdy se projeví první příznaky otravy bolestmi hlavy, poklesem krevního tlaku. 
Chronické otravy mají za následek zvýšení počtu červených krvinek 
a zvýšenou kazivost zubů. Při vyšších koncentracích dusíku v ovzduší dochází 
u člověka ke snížení parciálního tlaku kyslíku a nastává nedostatek kyslíku 
v tkáni (hypoxie) a dušení z nedostatku vzduchu (asfyxie). První příznaky 
hypoxie se projevují při obsahu dusíku do 83 %. Vyšší koncentrace mají za 
následek těžké formy. Při obsahu 93 % dusíku ve vzduchu nastává u člověka 
smrt [8,9]. 
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12.6 Možnosti snížení výskytu oxidů dusíku v prostředí 

budov  
 
Nejúčinnějším prostředkem omezení nežádoucích účinků jsou opatření přímo 
u zdroje emisí. Hlavní zásady u zdroje emisí mohou sledovat buď vstupní 
podmínky, vlastní proces nebo výstupní podmínky a lze je klasifikovat jako 
změnu suroviny nebo paliva, změnu výrobního procesu, snížení škodlivin 
v surovině nebo v palivu, řízení procesu, zachycování, rozklad škodlivin, 
případně jejich maskování [10]. 
 
Pro snižování emisí oxidů dusíku při výrobních procesech byly přepracovány 
a v provozním měřítku ověřené fyzikální postupy alkalické, případně kyselé, 
absorpce NOx, a použití molekulových sítí a katalytické redukce NOx. 
 
Odlučování oxidů dusíku při spalovacích procesech, které významnou měrou 
přispívají k emisím dusíku, lze do určité míry řešit současně s odlučováním 
oxidu siřičitého, protože při absorpčních odlučovacích procesech použitelných 
k odlučování SO2 se zachycují parciální oxidy dusíku v míře 20 – 40 %. Pokud 
není vyřešeno omezování emisí oxidů dusíku současně s odsířením spalin, lze 
použít opatření ke snížení tvorby oxidů dusíku při spalovacím procesu. Toho je 
možné dosáhnout řízením spalovacího procesu. Je nezbytné zajistit minimální 
nadbytek vzduchu, snížit tvorbu nánosů na stěnách ohniště nebo jej včasným 
zásahem odstranit, dodržovat správný poměr primárního a sekundárního 
spalovacího vzduchu a při ohniscích spalujících plyn nebo topný olej 
i recirkulaci spalin [10]. 
 
Důležitým problémem je i omezení emisí oxidů dusíku z dopravy. Spalovací 
motor pro svou činnost potřebuje palivovou směs požadovaných vlastností. 
Technické a technologické možnosti ovlivnění hospodárnosti a emisí škodlivin 
motoru lze pak rozdělit na opatření před motorem, ve spalovacím prostoru a za 
motorem. Ke snížení emisí přispívá použití bezolovnatých benzínů a montáž 
katalyzátorů nebo jiných přídavných zařízení do výfukového systému. 
 
Při používání plynových sporáků a jiných spotřebičů v budovách je možné 
alespoň částečně snižovat emise oxidů dusíku a to dodržováním 
doporučených zásad. Je třeba dbát na správné nastavení plynových 
spotřebičů. Pokud se používají plynová kamna, je třeba dbát na odvod spalin. 
Jednou ročně je zapotřebí provést revizi plynového zdroje tepla jakož i celého 
topného systému. 
 
Tvorbě oxidů dusíku lze zabránit nebo ji podstatně omezit vhodnými 
podmínkami spalovacího procesu. Důležité je správné rozdělení množství 
primárního a sekundárního vzduchu přiváděného do spalovacího prostoru. 
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Důsledkem takové úpravy může být tzv. dvoustupňové spalování. Při něm se 
v první fázi spalovacího procesu spaluje palivo za stechiometrických 
podmínek, kdy součinitel přebytku vzduchu je 1,0 nebo případně za mírného 
nedostatku vzduchu. Sekundární spalovací vzduch se přivádí do oblasti druhé 
fáze spalování, která má charakter dohořívání. Tímto opatřením se omezí 
možnost vytvoření oxidů dusíku v počátku spalovacího procesu, kdy je 
v prostředí přítomno značně menší množství atmosférického dusíku. Udává 
se, že tímto způsobem spalování lze snížit emise NOx až o 50 % [10]. 
 
Omezovat nebo likvidovat zdroje NOx je nejúčinnější a většinou i ekonomicky 
nejvýhodnější způsob optimalizace toxického mikroklimatu, ať už jde o výrobní 
technologie v průmyslu, o energetiku, dopravu nebo zařízení pro vytápění 
a vaření v domácnosti. 
 
Koncentrace oxidů dusíku jsou závislé na režimu užívání budov. Kvalita 
vzduchu v místnostech je závislá na různých faktorech, přičemž vznik oxidů 
dusíku je zapříčiněn hlavně používáním plynových sporáků v kuchyních, 
plynových kotlů na vytápění a přípravu TV, cigaretovým kouřem 
a znehodnoceným venkovním vzduchem pronikajícím do interiéru infiltrací přes 
spáry oken a větráním. 
 
Koncentrace NOx při vaření prudce stoupají do vysokých hladin. 
Nejjednodušším, ale ne nejlevnějším způsobem zabránění nárůstu 
koncentrace je výměna plynových sporáků za elektrické nebo používání 
nových typů hořáků, jejichž provoz nezpůsobuje nadměrné uvolňování oxidů 
dusíku do vnitřního prostředí budov. 
 
Z analýzy problému vyplývá potřeba správného režimu větrání místností 
a neustálé kontroly vzduchu. Větrání, tj. výměnu vzduchu mezi vnějším 
a vnitřním prostředím, je možné zajistit přirozeným nebo nuceným způsobem. 
 
Přirozeným větráním přes okna vzniká nekontrolovatelná výměna vzduchu 
v místnosti, která často převyšuje jeho hygienicky požadované množství. 
S množstvím výměny vzduchu jsou úměrně spojeny i energetické ztráty, které 
jsou nejčastěji způsobovány dlouhodobým větráním pootevřenými okny. 
Nárazové - krátkodobé intenzivní větrání okny je z hlediska energetických ztrát 
výhodnější. V zimních měsících taktéž hrozí kondenzace vodní páry na 
vnitřním povrchu konstrukcí. Krátkodobé intenzivní větrání po doporučenou 
dobu 15 minut nesnižuje běžně dosahované koncentrace NOx ve vnitřním 
prostředí při vaření na potřebnou míru. 
 
Důležitou roli zde hraje i fakt, že koncentrace větracího vzduchu oxidů dusíku 
jsou v zimních měsících v důsledku horších rozptylových podmínek 
v atmosféře vyšší, a proto je větrání méně efektivní. Z těchto důvodů někdy 
není ani delší nárazové intenzivní větrání dostatečným řešením. Vhodným 
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řešením se jeví řízené štěrbinové větrání. Schéma přirozeného větrání pomocí 
větrací štěrbiny je uvedena na Obrázku 12.2. 
Ve Skandinávii se vyrábějí okna s vestavěnou posuvnou větrací mřížkou, 
umožňující jemnou regulaci. Ve Francii se umisťují do oken mřížky, které se 
otevírají nebo zavírají samočinně podle síly větru. Zvýšený tlak pera přitlačí 
regulační membránu proti tělesu mřížky, čímž se omezí průchod vzduchu. 
Membrána se vychyluje až při poměrně velkém tlakovém rozdílu mezi 
interiérem a exteriérem. Možnost ručního ovládání je vyloučena [10]. 
 

   
 

Obrázek 12.2  Ilustrační obrázek okenní a nadokenní ventilace 
 
Standardem současné výstavby se stále více stává nucené větrání se systémy 
zpětného získávání tepla (rekuperací). Systémy zpětného získávání tepla 
(ZZT) využívají teplo přenášené odpadním znečištěným vzduchem pro ohřev 
přiváděného čerstvého vzduchu a zlepšují tak celkovou energetickou bilanci 
systému. Výměnu tepla mezi odpadním a přiváděným čerstvým vzduchem 
zajišťují rekuperační výměníky, aniž by došlo ke smíchání přiváděného 
a odpadního vzduchu. Účinnost rekuperace vyjadřuje, jaká část tepla 
z celkového množství tepla v odpadním vzduchu je předána přiváděnému 
vzduchu. Křížové deskové výměníky s účinností 50 – 70% se dnes již příliš 
nepoužívají a jsou nahrazovány protiproudými kanálovými výměníky 
s účinností až 95 %.  
 
Nucené podtlakové větrání se běžně aplikuje v obytných domech individuální 
i hromadné výstavby, přičemž větrací zařízení může být centrální nebo lokální. 
Odsávání z kuchyně, koupelny nebo WC se uskutečňuje pomocí ventilátoru. 
Ten je u centrálního odsávání umístěn na střeše a při lokálním odsávání přímo 
v uvedených prostorách. 
 
Odsávací kryt by měl mít přesah alespoň 0,1 m kolem zdroje a jeho spodní 
okraj by měl být co nejnižší, ne však více než 2 m. Odváděný vzduch by se 
měl vyfukovat na nejvyšším místě objektu, přičemž by měl být podle možností 
před vypuštěním vyčištěn například praním nebo filtrací. 
 
V takto větraných místnostech vzniká podtlak, díky kterému může čerstvý 
vzduch proudit dovnitř. Pokud se v místnosti s instalovaným ventilátorem 
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nachází pouze jeden otvor pro přívod čerstvého vzduchu, čerstvý vzduch se 
rozvádí rovnoměrně po celé místnosti. Při nesprávném řešení přívodu vzduchu 
více otvory by do interiéru vnikalo poměrně velké množství vzduchu otvorem, 
který by byl umístěn nejdále od ventilátoru. Větrání by ztrácelo na 
rovnoměrnosti. 
 
Optimální mikroklima během celého roku je možné zajistit taktéž pračkami 
vzduchu, které mohou být umístěny v každé místnosti. Pračky pracují na 
principu propírání vzduchu. I v případě déle trvajícího nepřetržitého provozu 
nevyžadují odbornou údržbu s výjimkou dolévání vody a vyměňování 
absorbéru. V současnosti jsou vyvinuty i typy s více funkcemi: čistění vzduchu 
od chemických (NOx, SO2, formaldehyd), mikrobiálních (pyl, houby, roztoči, 
plísně a jiné) a fyzikálních (prach, saze a jiné poletující částice) nečistot bez 
nutnosti mechanických nebo pevných vyměnitelných filtrů, zvlhčování vzduchu 
na přirozené optimum relativní vlhkosti 55 – 60 %, nahrazují ionizátor, 
částečně nahrazují inhalátor, optimalizují teplotu v interiéru a osvěžují vzduch 
[10]. 
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13 MIKROORGANISMY 
 
Mikrobiální mikroklima je tvořeno mikroorganismy – bakteriemi, viry a plísněmi, 
které se vyskytují ve vnitřním prostředí budov. Vážným problémem jsou 
především spory, plísně a pylové částice, které jsou spouštěčem alergických 
reakcí. Mikroorganismy jako jsou bakterie nebo plísně nesou svůj název od 
skutečnosti, že mají mikroskopické rozměry a jsou tudíž běžným okem 
neviditelné. Pouze v případě intenzivního růstu, kdy vytváří mnohačetné 
kolonie, je můžeme spatřit. V určitém množství se však vyskytují všude, i když 
je nepozorujeme. Pro svůj život potřebují jen kyslík, vodu a živiny, které jsou 
schopné získávat z velkého množství podkladů. Zásadní podmínkou jejich 
rozvoje je tedy přítomnost vody. Množství vody ve stavebních konstrukcích 
i jiných materiálech v místnostech je v rovnováze se vzdušnou vlhkostí. Není-li 
k dispozici zdroj vlhkosti např. ve formě vzlínání vlhkosti zemní, odvíjí se 
vlhkost materiálů od vlhkosti vzduchu. Udržování vhodné relativní vlhkosti 
vzduchu je tedy základním opatřením proti jejich růstu, a naopak přítomnost 
většího množství vodní páry ve vzduchu je významným rizikovým faktorem. 
Sledování výskytu mikroorganismů je taktéž nutné v prostorech 
s mimořádnými nároky na čistotu ovzduší. Mezi takové prostory 
patří nemocnice, farmaceutické a potravinářské provozy a taktéž výrobny 
mikroelektroniky (čipů, mikroprocesorů) a různých přístrojů pro kosmický 
výzkum. 

 
13.1 Základní pojmy  
 
Bakterie jsou mikroskopické jednobuněčné mikroorganismy různé velikosti. 
Průměrná velikost bakterií se pohybuje kolem 0,3 - 2,0 μm. Nicméně některé 
vodní bakterie mají velikost několik desítek i stovek mikrometrů. 
 
Viry jsou nebuněčné organismy s vnějším bílkovinovým obalem uzavírajícím 
nukleovou kyselinu. 
 
Roztoči jsou řada drobných členovců z třídy pavoukovců, jejichž články těla 
splynuly do jediného celku. Mnozí roztoči jsou parazitičtí a nebezpeční 
přenašeči chorob. 
 
Plísně (MVH, mikroskopické vláknité houby, mikromycety) jsou více buněčné 
mikroorganismy, které jsou zařazeny do samostatné říše hub. 
 
Bakterie se nacházejí ve vzduchu, vodě i v půdě. Bakterie se vyskytují na 
povrchu i uvnitř organismů. Bakterie nejsou pouze v krvi zdravého člověka. 
Přehled nejčastěji se vyskytujících bakterií a jejich možné působení na lidský 
organismus je uveden v Tabulce 12.1. Základní morfologické tvary bakterií 
jsou uvedeny na Obrázku 13.1 [1]. 
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Jejich rozšíření a množství závisí na vhodnosti životních podmínek, tj. na zdroji 
potravy, teplotě, pH prostředí. Bakterie se rozmnožují na zbytcích jídel, ve 
ventilačních a chladicích zařízeních, na organickém prachu a špíně. Bakterie 
se přenášejí přímým stykem, potravou, vdechováním, poraněnou kůží (infekce 
ran, pohlavní choroby, tetanus) a také bodnutím hmyzem. 
 
Viry se mohou rozmnožovat pouze v živé hostitelské buňce. Virus proniká do 
jádra, kde rozvrací genetickou informaci buňky a vnucuje jí svou.  
 
Prachoví roztoči jsou malé arachnidy původně žijící ve volné přírodě, zejména 
v hnízdech a peří ptáků, ale i v hnízdech drobných zemních savců. Roztoči se 
často vyskytují i ve skladech potravin a obilí. Roztoči se sekundárně 
přizpůsobili životu v lidských obydlích, kde se živí zejména odloupnutými 
lidskými kožními šupinkami nebo jinými rohovinovými substráty. Jejich 
potravou mohou být i různé mikroorganismy, houby a organické látky potravin 
[2,3]. 

 

 
Obrázek 13.1 Základní morfologické tvary bakterií [1] 

 
Roztoči prachu nabývají mikroskopických rozměrů. Zcela odrostlí dosahují 
velikosti jen 0,2 - 0,4 mm. Nejlépe se množí v teple a vlhkém prostředí. Do 
lidských obydlí pronikají různými způsoby. Nejčastěji přímo na člověku, 
domácích zvířatech a pomocí vzdušných proudů. Místem největšího výskytu 
roztočů v domácnostech jsou postele. Jejich počet je 100 násobně vyšší než 
například na kobercích nebo v prachu na nábytku. Mikrofotografie roztoče 
prachového (Dermatophagoides pteronyssinus) pod elektronovým 
mikroskopem je na Obrázku 12.2 [4]. 
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Obrázek 13.2 Barevné mikrofotografie roztoče prachového (Dermatophagoides 

pteronyssinus) pod elektronovým mikroskopem [6] 
 
Počet roztočů se během roku mění. Nejvyšší koncentrace jsou zaznamenány 
koncem léta a v podzimních měsících. V tomto období je to přibližně 5 až 10-ti 
násobek ve srovnání se zimním a jarním obdobím. Pro vývin většiny druhů 
prachových roztočů je optimální teplota v rozmezí od 22 do 28 ºC a optimální 
relativní vlhkost 70 – 80 %. 
 
Plísně rostou v koloniích složených z husté sítě jemných vláken. Na výživu 
jsou nenáročné a jsou schopné růst v prostředí s minimálním obsahem 
organického uhlíku, dusíku a anorganických solí. Plísně patří mezi parazity, 
které si živiny získávají z různých neživých (odumřelých) organických substrátů 
rostlinného nebo živočišného původu. Na Obrázku 13.3. jsou znázorněné 
plísně z ovzduší domu v Praze (vlevo) a plísně z venkovního ovzduší před 
domem (vpravo), odběr aeroskopem [5] 
 

 

Obrázek 13.3 Plísně z ovzduší domu v Praze (vlevo) a plísně z venkovního ovzduší 
před domem (vpravo), odběr aeroskopem [5] 
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Většina plísní, které rostou na površích materiálů, jsou tzv. konidiální plísně. 
Plísně produkují konidie, které se uvolňují do vzduchu, deponují na površích 
různých předmětů a iniciují povrchový růst plísní. Životní cyklus konidiálních 
plísní začíná v okamžiku vyklíčení konidia (spory) a produkce mycelia - 
vegetativní stádiu, ve kterém se následně tvoří stovky tisíc nových konidií. Tím 
se uzavírá celý cyklus. Konidie všech druhů plísní mají přibližně stejnou 
strukturu. Jsou obvykle kulovitého vzhledu o velikosti 5 - 50 μm. Mohou 
vytvářet jednu buňku nebo shluky a vyznačují se nízkou metabolickou aktivitou 
[3,6]. 
 
Mikroskopické vláknité houby (MVH) kolonizují předměty a povrchy stavebních 
konstrukcí. Do ovzduší vnitřního prostředí se uvolňují v závislosti na svých 
fyziologických vlastnostech. Spory některých MVH se uvolňují snadno, jiné 
hůře. Spory se šíří vzdušnou cestou nebo přímým přenosem z infikovaných 
zdrojů (potraviny, ovoce, zelenina, bytové květiny, půda, apod.). Mezi zdroje 
přenosu patří také vlastní rozrůstání. Tabulka 13.1 uvádí přehled nejčastěji se 
vyskytujících MVH v prostředí bytů a jejich možné působení na organismus 
člověka [6]. 
 
Přítomnost mikroskopických vláknitých hub v ovzduší může mít negativní vliv 
na zdravotní stav člověka několika způsoby. U některých lidí vyvolává 
alergické projevy. Další metabolity mikroskopických vláknitých hub toxicky 
působí na dýchací trakt a hrozí riziko vzniku infekčního onemocnění mykózy. 
 
Tabulka 13.1 Přehled nejčastěji se vyskytujících MVH v prostředí bytů a jejich možné 
působení na organismus člověka [1] 

Druhy MVH Teplota pro růst 
MVH (˚C) 

Aktivita vody av pro 
růst MVH Biologické účinky 

Alternaria 0-25 0,88 Alergie u atopických mladších jedinců 
Aspergillus 
clavatus 25 0,85 Alergické alveolitidy 

Aspergillus 
fumigatus 25 0,82-0,95 Nejvýznamnější fakultativní patogen, 

alergen, plicní mykotoxikóza 
Aspergillus niger 25 0,85 In vitro ciliostáza u orgánových kultur 

Aspergillus 
versicolor 25-27 0,78-0,9 

Toxický a karcinogenní 
sterigmatocystin, in vitro u krys 
granulomatózní léze plicní tkáně, in 
vitro ciliostáza u orgánových kultur 

Cladosporium 30-35 0,88-0,90 Alergen 

Fusarium 25 0,90-0,95 

Toxické trichotheceny, in vitro ciliostáza 
u varhanních kultur, in vitro u člověka 
podráždění sliznice, chronické 
intoxikace 

Penicillium 3-26 0,80-0,90 Alergen in vitro ciliostáza u orgánových 
kultur, u člověka alveolitida 

Stachybotrys 20-25 0,90-0,95 

Toxické trichotheceny, u člověka 
dráždění sliznic, chronická intoxikace, 
podezření plicní hemosiderózy u dětí, 
in vitro ciliostáza u orgánových kultur, 
in vitro u myší alveolitidy 
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13.2 Zdroje mikroorganismů  
 
Mikroorganismy mohou vznikat přímo v samotné místnosti. Příčinou může být 
například vlhké zdivo, nedostatečně větraný prostor, nebo se do vnitřního 
vzduchu dostávají z exteriéru díky činnosti větracího nebo klimatizačního 
zařízení. Také se mohou na rozdíl od ostatních škodlivin hromadit v různých 
místech vnitřního prostředí (potrubí vzduchotechniky, filtry, zvlhčovače) a za 
vhodných podmínek dochází k jejich rozmnožování. Z těchto míst se pak 
vlivem pohybu vzduchu dostávají do vnitřního prostředí.  
 
Zatřízení znečištění ovzduší z hlediska mikroorganismů lze provést pomocí 
hodnot dle EUR 14988, které jsou stanoveny Evropskou unií na základě 
průměrných naměřených hodnot v ovzduší vnitřního prostředí (Tabulka 13.2). 
Maximální limit koncentrace mikroorganismů a plísní ve vnitřním není 
stanoven. Hodnoty dle EUR 14988 jsou hodnotami pouze doporučenými. 
Jejich účelem není určovat bezpečnou mez nebo hygienické riziko, pouze 
vytváří stupnici z hodnot změřených v různých prostorách, typech budov, 
ročním období i různými přístroji. Pokud mezi sebou porovnáme předpisy [7] 
(Vyhláška č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 
některých staveb) a EUR 14988 zjistíme tak, že požadavek dle [7] spadá podle 
EUR 14988 do kategorie nízkého až středního znečištění. 
 
Tabulka 13.2 Kategorie znečištění vnitřního prostředí dle EUR 14988 – koncentrace 
směsné populace bakterií a směsné populace plísní v ovzduší pobytových místností 
a domácností [8] 

Kategorie znečištění 
Pobytové místnosti Domácnosti 

Bakterie 
KTJ/m3 

Plísně 
KTJ/m3 

Bakterie 
KTJ/m3 

Plísně 
KTJ/m3 

Velmi nízké < 50 < 25 < 100 < 50 
Nízké < 100 < 100 < 500 < 200 

Střední < 500 < 500 < 2500 < 1000 
Vysoké < 2000 < 2000 < 10000 < 10000 

Velmi vysoké > 2000 > 2000 > 10000 > 10000 

 
Podle způsobu vstupu do místnosti lze rozdělit mikroorganizmy do čtyř skupin: 
 

• z venkovního ovzduší, 
• ze vzduchotechnického zařízení, 
• produkované přímo člověkem, 
• ze stavebních konstrukcí. 

 
Z vnějšího ovzduší se mikroorganismy dostávají do vnitřního prostředí budov 
jednak přímo (tj. samotné) a také na aerosolu, který je jejich nositelem. 
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Koncentrace mikrobů ve vnějším ovzduší dosahují ve volné krajině  
150 - 300 mikrobů/m3 a v ovzduší velkoměsta až po 1500 mikrobů/m3 [3]. 
 
Vzduchotechnická zařízení jsou častým zdrojem mikroorganismů. 
Vzduchotechnika představuje komplex komponentů zabezpečujících přísun 
čerstvého vzduchu a hlavně úpravu vzduchu za účelem udržení jeho 
základních kvalitativních a kvantitativních parametrů tak, aby byla zachována 
pohoda a zdraví uživatelů prostoru. Vzduchotechnická zařízení zajišťují čtyři 
základní úpravy vzduchu -  ohřev, chlazení, zvlhčování a odvlhčování, 
respektive jejich kombinaci na základě požadavků na vnitřní mikroklima 
prostředí podle účelu a funkce samotné budovy. Nejedná se pouze o teplotní 
a vlhkostní parametry přiváděného vzduchu, respektive o jeho aerodynamiku, 
ale i o jeho mikrobiologické čistotě a nezávadnosti pro uživatele. Úkolem 
vzduchotechniky je zajišťovat dostatečný přísun čerstvého venkovního 
vzduchu o požadovaných vlastnostech podle účelu vnitřního prostoru tak, aby 
byla zachována pohoda a zdraví uživatelů. 

 
Poloha nasávání vnějšího vzduchu v rámci budovy je důležitá z hlediska 
kvality a čistoty nasávaného vzduchu. Je třeba zamezit nasávání prachu, 
nečistot, listí, ale i znečištěného vzduchu odpadními plyny z dopravy nebo 
zápachem. V oblasti nasávání vzduchu je přítomna voda, prach, hmyz, což má 
za následek vytváření biofilmu na povrchu sacího zařízení. Rozkladem malých 
živočichů se do vnitřního prostředí mohou zanést i specifické mikroorganismy, 
jakož i produkty rozkladu a endotoxiny. 
 
Důležité je i vzájemné umístění přívodního potrubí a potrubí pro odvod 
odpadního vzduchu. Zejména je třeba dodržet jejich vzájemnou vzdálenost. 
Stejně i poloha přívodu vzduchu vůči umístění chladicích zařízení, které pracují 
s otevřeným chladicím okruhem. Chladicí voda může být kontaminovaná 
bakteriemi, jako např. bakterií Legionella pneumophilia, která se může ve 
formě aerosolu transportovat prostřednictvím potrubí do místnosti. 
 
Role vzduchových filtrů je pro zajištění čistoty a mikrobiologické kvality 
vzduchu velmi důležitá. Nahromadění různých organických látek, prachu 
a nečistot na vzduchovém filtru může za vhodných podmínek (přítomnost vody, 
vlhkost, teplota) vytvářet živnou půdu pro mikroorganismy a také vést k tvorbě 
zápachu. Po delším čase využívání filtru se mohou nahromaděné nečistoty, 
mikroorganismy, respektive spory a produkty rozpadu, uvolňovat do proudícího 
vzduchu a tak se samotný filtr stává zdrojem biologického znečištění. 
 
Dalším častým zdrojem mikroorganismů jsou zařízení pro tepelnou úpravu 
vzduchu – ohřívač nebo chladič. Riziko znečištění u zařízení k ohřevu 
vzduchu vzniká nejčastěji při použití lamelové konstrukce, kde dochází ke 
vzniku usazenin a tvorbě biofilmu na samotných lamelách. Předehřívače jsou 
navíc často zařazeny do oblasti přívodu venkovního vzduchu bez předřazené 
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filtrace. Přítomnost organických látek a živin, dostatečný přísun vlhkosti 
poskytuje vhodné podmínky pro hromadění a rozmnožování mikroorganismů. 
Zvláště u chladičů s funkcí odvlhčování se vytváří na lamelách vrstva 
kondenzátu, což podporuje usazování nečistot, ale také i vznik koroze. Dalším 
vhodným místem pro výskyt biologického znečištění je také kondenzační vana 
a samotný odvod kondenzátu, kde je třeba věnovat zvýšenou pozornost jeho 
funkčnosti. 
 
Přístroje na zvlhčování vzduchu jsou z hlediska činnosti nejčastějším místem 
mikrobiologického osídlování. Stálá vlhkost, nečistoty a prach vytvářejí pro růst 
mikroorganismů vhodné podmínky. Cirkulační voda, se kterou pracují vodní 
zvlhčovače, je ohniskem mikroorganismů a bakterií, jako je například již výše 
zmíněná Legionella pneumophila, ale i plísní a améb, díky kterým tato bakterie 
odolává dezinfekčním prostředkům. Často je v těchto zařízeních zjištěna 
i přítomnost vápníku a patrná tvorba koroze. Druhým problémem při zvlhčování 
vzduchu je těsnící materiál, který v první řadě vytváří živnou půdu pro zárodky 
organismů. Navíc se však díky růstu zárodků zmenšuje těsnící hmota, což 
může vést k jejímu rozpadu. 
 
Vzduchovody jsou potrubí kruhového nebo čtyřhranného tvaru, které se ve 
velké míře vyrábějí z pozinkovaného plechu a slouží k rozvodu vzduchu od 
centrální jednotky do jednotlivých místností v objektu. V některých případech 
rozvody představují rozsáhlou distribuční síť obsahující mnoho součástí - 
regulační prvky, uzavírací a protipožární klapky, spoje, záhyby, čistící otvory 
apod. Ty z hlediska technického a hygienického často pro jejich provozovatele 
představují „velkou neznámou“. 
 
Když se zařízení provozuje podle předpisů, je možné považovat vzduchovody 
za čisté. Často se však do vnitřního prostoru vzduchovodu dostávají nečistoty 
ještě před zabudováním do potrubní sítě, tj. přímo na staveništi. Během 
provozu se do vzduchovodu mohou dostat nečistoty, prach, aerosoly vznikající 
v komponentech vzduchotechnické komory, respektive nasávané z venkovního 
vzduchu. Za přítomnosti zvýšené vlhkosti a organické hmoty může docházet 
k růstu mikroorganismů, které mohou být následně proudem vzduchu 
strhávány a unášeny do místností. Ke vzniku kondenzátu a vlhkosti dochází 
zejména v případech vedení neizolovaného potrubí nevytápěnou částí budovy, 
respektive vnějším prostředím. Pro čištění a údržbu vzduchovodů je kromě 
potřebných revizních otvorů důležitý i geometrický tvar potrubí. 
 
U těchto zařízení je důležitá čistota komory samotného ventilátoru a hnací 
jednotky. Při vhodných okrajových podmínkách a dostatku přísunu organických 
látek a nečistot se i v tomto zařízení může objevit růst mikroorganismů. 
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Vyústky vzduchu představují koncové prvky potrubní sítě určené pro přívod 
nebo odvod vzduchu a mají rozhodující vliv na proudění vzduchu v prostoru, 
rozložení teplot a v neposlední řadě i na rozložení koncentrace škodlivin. 
 
Zdrojem patogenních mikroorganismů jsou především lidé, ze kterých se 
infekční činitel dostává do vnitřního a vnějšího ovzduší, nebo do klimatizačních 
zařízení. Některé mikroby, choroboplodné pro člověka, se však primárně 
vyskytují i mimo člověka, stejně jako různé alergenní mikroorganismy (např. 
rostlinný pyl). Člověk je v interiéru budovy zdrojem četných zárodků, které se 
dostávají do místnosti jednak přímo (např. respirabilní viry), a také s různými 
pevnými a kapalnými aerosolovými částicemi. Nejčastěji jsou přenášeny na 
kůži a oděvu, ze kterých se uvolňují v závislosti na druhu látky a hlavně na 
intenzitě pohybu. V důsledku používání různých syntetických materiálů, které 
nelze prát při vyšších teplotách, zůstává na tomto oděvu mnoho 
mikroorganismů i po praní. To přispívá k jejich kumulaci ve vnitřním prostředí 
budov.  
 
Mikroorganismy, které se dostávají do ovzduší řečí, kašlem nebo kýcháním, 
zůstávají ve vlhkém prostředí dlouho ve vzduchu na jemných vodních kapkách, 
které nesedimentují (podléhají pouze Brownově pohybu). Doba trvání kapiček 
ve vzduchu a význam tohoto přenosu závisí na jejich velikosti. Například 
u streptokokových infekcí bylo experimentálně prokázáno, že vzdálenost do 2 
až 3 metrů je kritická v případě, kdy větší kapičky s velkým množstvím bakterií 
zasahují citlivé jedince. Pokud kapičky padají do prachu a vysychají, 
nepředstavují již tak velké riziko infekce respiračního traktu člověka. Jejich 
výskyt závisí také na výšce. Vyšší koncentrace mikrobů se nachází u podlahy 
(20 až 95 kolonii na 64 cm2 za 2 hodiny) než ve výšce 1,5 m nad podlahou 
(20 - 40 kolonií) [2,3]. 
 
Stavební konstrukce mohou být taktéž zdrojem mikroorganismů ve vnitřním 
prostředí budov. V budovách s lehkým obvodovým pláštěm může být 
nadměrný výskyt mikroorganismů způsoben nevhodným tepelně-vlhkostním 
mikroklimatem, tj. v důsledku vysoké teploty v létě a nadměrného průvanu od 
velkých okenních ploch v zimním období. Plísně vznikají na různých místech 
vnitřního povrchu stavebních konstrukcí. Příčiny vzniku plísní jsou různé 
a souvisí s nedostatky stavebních konstrukcí a budov, s chemickým složením 
povrchových úprav a se způsobem užívání obytných prostor. 
 
Nedostatky stavebních konstrukcí a budov je možné charakterizovat jako 
defekty stavebních konstrukcí umožňující a místa tepelných mostů 
v obvodových stěnách. Chemické složení povrchových úprav (podkladu) 
ovlivňuje vznik plísní (přítomnost organických látek, prachových částic). 
K různému růstu plísní dochází např. na ploše výmalby s organickými 
pigmenty a výmalby s větším obsahem zásaditých látek. Způsob užívání 
obytných prostor, tj. teplota vzduchu v místnostech, způsob větrání místnosti, 
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vlhkost vzduchu v místnostech a rychlost proudění vzduchu v místnostech 
rovněž ovlivňuji vznik plísní. 
 
Povrchovou kondenzaci vodní páry není možné považovat z hlediska vzniku 
a růstu plísní za zcela přesnou a pravdivou. Vznik plísní na povrchu konstrukce 
můžeme předpokládat i v případě, kdy nedochází ke kondenzaci vodní páry na 
vnitřním povrchu konstrukce. Organické znečištění na površích podporuje 
vznik a růst plísní. Pro růst a klíčení plísní musí být splněny podmínky: 
existence spor, přítomnost kyslíku, vhodná teplota, výživný substrát 
a dostupnost vody. 
 
Ve vnitřním prostředí budov jsou vždy splněny první čtyři podmínky. Spory 
(rozmnožovací orgány) se do interiéru budov dostávají z vnějšího prostředí 
větráním nebo infiltrací. Ve venkovním prostředí se nacházejí plísně na 
rostlinách, v půdě a na různých druzích odpadu. Dalším zdrojem plísní ve 
vnitřním prostředí jsou tzv. vnitřní zdroje. Tyto se do vnitřního prostředí 
dostávají kontaminovanými předměty. Spory se usazují na vnitřních plochách 
stěn a na předmětech. Vhodnou teplotou pro růst plísní je 10 - 30 °C. Na 
stěnách a předmětech se usazují prachové částice ze vzduchu. Tyto obsahují 
vhodný výživný substrát k růstu plísní. Klíčovým faktorem pro růst plísní je 
přítomnost vody. Při relativní vlhkosti nad 80 % hrozí riziko výskytu plísní. 
Minimální vnitřní povrchová teplota, která vylučuje riziko vzniku plísní, se 
stanoví na základě relativní vlhkosti a teploty vnitřního vzduchu (Tabulka 13.3). 
Riziko vzniku plísní lze odhalit zejména prostřednictvím termografického 
měření a za pomocí dalších přístrojů určených k měření rosného bodu. 
 
Tabulka 13.3 Minimální povrchová teplota na vyloučení povrchové kondenzace vodní 
páry a vyloučení rizika vzniku plísní [2] 

θai 
(˚C) 

φi 
(%) 

θdp 
(˚C) 

pd 
(Pa) 

pd/0,8 
(Pa) 

θsi,min 
(˚C) 

20 
40 
50 
60 

6,0 
90, 
12,0 

935 
1169 
1402 

1169 
1460 
1753 

9,3 
12,6 
15,4 

22 
40 
50 
60 

7,8 
11,1 
13,9 

1057 
1169 
1585 

1321 
1651 
1981 

11,1 
14,5 
17,4 

 
θai – teplota vnitřního vzduchu     [˚C] 
φi – relativní vlhkost vnitřního vzduchu   [%] 
θdp – teplota rosného bodu    [˚C] 
pd – částečný tlak vodních par     [Pa] 
θsi,min  – minimální teplota na vnitřním povrchu konstrukce, při které je 

vyloučené riziko vzniku plísní    [˚C] 
 
Množství vody na povrchu stavebních konstrukcí může narůstat s ohledem na 
relativní vlhkost vzduchu a přítomnost vody ve vzduchu obsažené. Tento stav 
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je typický zvyšující se relativní vlhkostí vzduchu a růstem parciálních tlaků 
vodních par. Zvýšením relativní vlhkosti vzduchu klesá teplota rosného bodu. 
Při dosažení teploty rosného bodu na povrchu konstrukce dochází ke 
kondenzaci vodní páry. Narůstání relativní vlhkosti je zapříčiněno i způsobem 
užívání bytu obyvateli. Relativní vlhkost je ovlivněna vnitřními zdroji vlhkosti 
(pokojové rostliny, procesy praní a vaření, sprchování). Zvýšená vlhkost 
v místnosti vzniká i v důsledku nedostatečného větrání a snížení přirozené 
infiltrace okny. 
 
Výskyt, vznik a růst mikrovláknitých hub (plísní) lze charakterizovat 
následujícími podmínkami: 
 

• plísně vznikají v důsledku přítomnosti zvýšené vlhkosti na vnitřních 
površích stavebních konstrukcí a jejich styků (v koutech), 

• zvýšená vlhkost důsledkem zatékání a kondenzace vodní páry, 
• ke kondenzaci vodní páry dochází v důsledku zvýšené relativní vlhkosti 

ve vnitřním vzduchu a v důsledku nízkých tepelněizolačních vlastností 
konstrukcí, 

• k nárůstu vlhkosti ve vnitřním vzduchu dochází v důsledku přítomnosti 
zdrojů vlhkosti a v důsledku nesprávného užívání, tj. nedostatečného 
větrání, zdrojem vlhkosti je i plynové topení, 

• vznik kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu, ale i dosažení 
relativní vlhkosti 80 % v blízkosti povrchu je způsobený nedostatečnými 
tepelněizolačními vlastnostmi stavební konstrukce a nehomogenitou 
tepelněizolačních vlastností v oblasti styků, 

• plísně vznikají v důsledku nesprávných stavebních úprav [6]. 
 
Výskyt hygienických nedostatků nezávisle na účelu využití jednotlivých 
místností je zejména na následujících místech: 
 

• v koutě střešního pláště a obvodového pláště posledního podlaží, na 
ploše obvodového pláště v štítě (nejvíce za nábytkem), 

• v koutě styku obvodového pláště průčelí a štítu, 
• v koutě styku obvodového pláště a podlahy nad nevytápěným 

suterénem, 
• na ploše obvodové stěny dělící obytné místnosti a dilatační spáru, 
• v nadpraží okenních a dveřních otvorů obvodového pláště, 
• na ostění okenních dveřních otvorů obvodového pláště, 
• na parapetech (pod parapetní deskou) nebo pod prahem v důsledku 

zatékání. 
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13.3 Metodologie hodnocení mikrobiálního mikroklimatu 
 
Mikrobiální komfort je definován především koncentrací mikroorganismů ve 
vdechovaném vzduchu. Koncentrace mikroorganismů v ovzduší je proměnlivá 
v závislosti na ročním období, počasí, provozu budovy a větrání. Sledovány 
jsou taktéž koncentrace mikroorganismů na vnitřních površích jako 
potencionální zdroj kontaminace ovzduší. 
 
Kvalita mikrobiálního mikroklimatu se hodnotí podle počtu kolonií v objemové 
jednotce vzduchu. Pro obytná prostředí činí maximální únosná koncentrace 
500 mikrobů/m3. V operačních sálech pouze 70 mikrobů/m3. Ve venkovním 
prostředí měst jsou koncentrace až 1500 mikrobů/m3. Metody sběru vzorků se 
rozlišují na pasivní a aktivní. V obou případech jsou mikrobiální polutanty 
zachycovány na reaktivní povrch, z něhož je následně analyzována 
koncentrace mikroorganismů. V případě aktivních metod je vzduch nasáván 
nuceně. V případě pasivních metod se využívá volného pohybu 
mikroorganismů a jejich spádu. Mezi základní metody stanovení mikrobiální 
kontaminace ovzduší patří sedimentační metoda, aeroskopická metoda, 
impingerová metoda a metody filtrační.  
 

 
 

Obrázek 13.4 Metody stanovení mikrobiální kontaminace 
 
Kochova (sedimentační, spádová) metoda patří mezi nejstarší 
a nejjednodušší metody hodnocení mikrobiálního mikroklimatu. Princip metody 
je založen na sedimentaci mikroorganismů obsažených ve vzdušném aerosolu 
na otevřenou Petriho misku s živnou půdou. Z důvodu ochrany před náhodnou 
kontaminací je vhodné Petriho misku umístit na dno plastové či plechové roury 
o výšce alespoň 400 mm. V případě Kochovy metody se vychází 
z předpokladu, že na plochu 100 cm2 sedimentuje mikrobiální aerosol z 10 litrů 
vzduchu za dobu 5 minut. Po skončení odběru se Petriho miska neprodleně 
zakryje víčkem. Získaný vzorek je následně kultivován. Doba a teplota 
kultivace je závislá na použitém výživovém substrátu. Následně jsou sečteny 
okem viditelné kolonie. Množství mikroorganismů v 1m3 vzduchu se vyjádří dle 
Spurného: 
 

Metody stanovení mikrobiální kontaminace

Kochova 
(spádováí) 

metoda

Impaktní 
(aeroskopická) 

metoda
Impingerová 

metoda Filtrační metody
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                                                  (13.1) 

 
n – počet mikroorganismů v 1 m3 vzduchu  
a  – počet kolonií na Petriho misce    
t   – doba expozice     [min] 
r  – poloměr Petriho misky    [cm] 
 
V případě aeroskopické (impaktní) metody je vzduch prosáván přes zúžený 
profil na otáčející se Petriho misku s živnou půdou. Následně je vzorek 
zpracován stejně jako v případě spádové metody. V případě impaktní metody 
se využívá aeroskop. Aeroskop je zařízení s vestavěným ventilátorem, které 
nasává vzduch z okolního ovzduší, přičemž částice jsou zachyceny v živné 
půdě Petriho misky. Pro odběr vzorků impaktní metodou je možné využít 
například Merck Milipore MAS 100.  
 
Impingerová metoda je založena na proudění vzduchu, který prochází 
kapalinou, ve které jsou mikrobiologické částice separovány. Jako kapalina se 
nejčastěji používá fyziologický roztok. Nejčastěji se využívají plastové či 
skleněné trysky, které jsou v kapalině ponořené či vytvářejí na hladině silný vír. 
Pro impingerovou metodu je možné využít například Coriolis μ (Bertin 
Technologies).  
 
Filtrační metody jsou založeny na průtoku vzduchu před filtry, na kterých jsou 
usazovány mikroorganismy a pevné částice. Vláknité filtry se po předepsaném 
průtoku vzduchu omyjí ve fyziologickém roztoku, z něhož se následně odebere 
vzorek pro kultivaci. Membránové filtry s přesně definovanou velikostí pórů se 
po prosátí daným množstvím vzduchu položí na živnou půdu. Mikroorganismy 
vytváří kolonie na povrchu filtru. Vyživovány jsou difuzí skrze filtr z živné půdy. 
Taktéž je možné použít filtry rozpustné ve vodě, které se následně rozpustí ve 
fyziologickém roztoku. Následně se odebrané vzorky nechají kultivovat. 
Kultivace probíhá většinou v biologickém termostatu s přesně nastavenou 
teplotou a dobou kultivace (většinou 30 ± 1°C po dobu 72 hodin pro bakterie 
a 25 ± 1°C po dobu 3-5 dnů pro plísně). Po inkubaci se vzorky vyjmou 
a spočítají se kolonie mikroorganismů pomocí čítačů kolonií.  
 
13.4 Biologické účinky na lidský organismus 
 
Mikroorganismy jako jedny ze škodlivin ve formě aerosolů vyvolávají 
u uživatelů vnitřního prostředí nežádoucí účinky ve formě nevolností, potíží  
s nervovým systémem nebo komplexního zhroucení organismu. Negativní 
působení na zdraví člověka, zejména po vdechnutí bakteriálních aerosolů, 
závisí na jejich velikosti. Částečky o průměru větším než 8 μm se v nose 
vyfiltrují. Částečky menší než 8 μm se dostávají do vnitřní oblasti plic 
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(thorakální oblast). Částečky menší než 4 μm se dostávají až do plicních 
sklípků (alveoly). Pokud proniknou choroboplodné zárodky až do alveolů, 
mohou se dostat přes buněčnou membránu do krevního oběhu. 
 
Horečka ze zvlhčovačů (alergická alveolitida) představuje zánětlivou reakci 
plicních sklípků, následkem čehož mohou vznikat opuchliny (edémy).  
V těžkých a chronických případech se vytváří rostoucí vazivová tkáň, která 
omezuje plicní tkáň v její funkci. V konečném stádiu se vazivo infiltruje přes 
plicní tkáň a vede k silnému omezení funkce plic. Tato nemoc je vyvolána 
vdechnutím alergenu (bakterie např. Bacillus, Flavobacterium, plísně např. 
Penicillium, Cladosporium), jakož i spory plísní a jiných organických substancí. 
Nemoc se projeví v průběhu 6 až 8 hodin po kontaktu s alergenem 
a charakterizuje ji chřipkový obraz nemoci s horečkami, kašlem a obtížným 
dýcháním [3,6]. 
 
Legionářská nemoc (Legionelóza) představuje formu zápalu plic, přičemž asi 
v z 5-20 % případů může končit úmrtím. Příčinou onemocnění je bakterie 
legionela, která je vnitrobuněčným patogenem a rozmnožuje se ve fagocytech 
(buňkách tvořících imunitní systém), které jsou určeny pro ničení cizorodých 
těles v lidském těle. Přirozeným prostředím této bakterie je jakákoli forma 
vody. Legionela se vyskytuje v rozvodech teplé vody, v nádržích, v bazénech, 
v klimatizačních systémech. Ideální teplota pro její rozmnožování je v rozmezí 
25 - 55 °C. Zárodky dosahují průměru cca 1 μm, což jim jako jedním 
z nejmenších druhů bakterií umožňuje procházet bez překážky přes většinu 
filtrů ve vzduchotechnických zařízeních, podobně jako přirozeným filtrem 
dýchacích orgánů. Lehčí formou onemocnění je Pontiacká horečka, která je 
často diagnostikována jako chřipková infekce. Pro pacienty nemá žádné další 
následky [3,6].  
 
Plísně jsou významnými alergeny hned za roztoči, prachem a alergeny 
domácích živočichů. Z hygienického hlediska je závadná i produkce toxických 
látek. Ty jsou produkovány jak bakteriemi, tak plísněmi. Na rozdíl od ostatních 
škodlivin v interiéru (mimo roztočů) se mohou mikroorganismy v různých 
místech či zařízeních ve vnitřním prostředí kumulovat. Charakteristickým 
rysem mikroorganismů vyskytujících se v budovách je schopnost přežívat 
a růst i na velmi malém množství živin a za vhodných teplotních a vlhkostních 
podmínek se velmi rychle množit. Optimální vlhkost vzduchu pro růst plísní je 
80% a vyšší vlhkost. Některým druhům plísní postačuje vlhkost již kolem 65 %. 
Optimální teplota pro růst plísní se pohybuje v rozmezí 18-28 °C.  
Z hygienického hlediska je závadná i produkce toxických látek. Plísně  nejsou 
náročné na přísun živin. Postačuje jim pouze prach a organické nánosy. 
Nezbytnou podmínkou pro růst plísní je přítomnost spor. S pohybujícím se 
vzduchem se mohou dostávat do ovzduší vnitřního prostředí a mohou být 
inhalovány. Uživatelé objektů tak mohou být vystaveni jejich nadměrnému 
působení. Tabulka 13.4 uvádí výběr plísněmi produkovaných mykotoxinů 
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a jejich vliv na živý organismus. Biologické účinky vyskytující se u známých 
druhů bakterií jsou uvedeny v Tabulce 13.5. 
 
Tabulka 13.4 Některé mykotoxiny a jejich vliv na živý organismus 

Toxin Producent toxinu Negativní účinky na organismus 
Aflatoxiny Aspergillus flavus Respirační nádorová onemocnění 
Ochratoxiny druhy Apergillus a Penicillium Karcinogenní 
Patulin druhy Apergillus a Penicillium Zásah do molekul DNA 
Trichoteceny druhy Stachybotrys a 

Trichoderma 
Karcinogenní 

 
Tabulka 13.5 Přehled nejčastěji se vyskytujících bakterií a jejich možné působení na 
lidský organismus [6] 

Bakterie Symptomy/choroby 
Serratia marcescens kašel, horečka, malátnost 
Klebsiella pneumoniae vážný bakteriální zápal plic 
Klebsiella sp. Horečka 
Enterobacter aerogenes Horečka 
Salmonella typhimurium zápal plic 
Pseudomonas sp. Horečka 
Flavobacterium sp. Horečka 
Legionella  zápal plic 
Brucella laboratorně získaná 

 
Viry se mohou rozmnožovat pouze v živé hostitelské buňce. Virus proniká do 
jádra, kde rozvrací genetickou informaci buňky a vnucuje jí svou. Podle 
hostitelů je rozdělujeme na bakteriální viry nebo bakteriofágy, živočišné viry 
a rostlinné viry, které mohou způsobovat: 
 

• RNA viry – dětská obrna, chřipka, vzteklina, klíšťová encefalitida, 
příušnice, 

• DNA viry – bradavice, opar, pravé a nepravé neštovice, katary horních 
dýchacích cest, 

• retroviry - napadání lymfocytů T, nemoc je doprovázena tvorbou 
nádorů, nervovými poruchami, zvýšenou citlivostí na různé patogenní 
mikroorganismy (původců zápalu plic, tuberkulózy, houbových 
onemocnění), HIV (human Immunodefiency virus) vyvolávající AIDS 
(syndrom získaného selhání imunity) [2,3]. 

 
Mezi biologickými účinky mikroorganismů na organismus jsou velmi časté 
alergické účinky plísní. Známé jsou klinické projevy astmatu, exogenní 
alergické alveolitidy, alergické rýmy, záněty čelistních dutin, tj. onemocnění, 
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které postihují především osoby s vrozenou dispozicí. Osob přecitlivělých 
pouze na alergeny mikroskopických hub (plísní) je podle některých statistik 
poměrně málo. Jen asi 3 – 10 % ze všech alergiků je alergických na plísně. 
Toto nízké procento však mnozí odborníci zpochybňují. Například na Thajwanu 
se zjistilo, že až 45 % astmatických dětí a 70 % dospělých jedinců je 
přecitlivělých právě na alergeny plísní. V ovzduší pracovišť i domácnosti se 
nevyskytují druhy rodů kladosporii, alternarii, aspergilov, penicilinu, fusarii, 
kvasinek, a spory velkých hub jednotlivě, ale téměř vždy výlučně spolu. 
V jedné vdechované dávce je někdy více kladosporii, jindy aspergilov nebo 
penicilinu a podobně. Kvalita i výskyt jednotlivých druhů plísní v ovzduší závisí 
na klimatu, kvalitě substrátů a vlhkosti, teplotě, větru. Podstatný vliv také 
sehrává fakt, zda se v předmětném prostředí udržuje čistota. V případě, kdy 
k onemocnění dojde vlivem výkonu povolání, je obvyklé jeho značení 
přídomkem charakteru pracovního zařazení, například farmářské plíce, plíce 
chovatelů holubů apod. [3,6]. 
 
Pozornost je třeba taktéž věnovat toxickému působení metabolitů plísní. 
Před několika lety se staly předmětem pozornosti zdravotníků nepříjemné 
pocity lidí pracujících v supermoderních budovách s uzavřeným klimatizačním 
systémem. Vzduch cirkuluje soustavou různých filtrů a potrubím. Tyto budovy 
jsou navrhovány s fixními okenními otvory. Uživatelé těchto budov pociťovali 
dráždění sliznice očí, nosu, průdušek, bolesti hlavy, špatnou koncentraci, pocit 
ucpaného nosu atd. Tyto příznaky dostaly v odborné literatuře název syndrom 
nezdravých budov (SBS). V roce 1982 WHO uznala tento syndrom za 
onemocnění člověka. Příčina se intenzivně hledá mezi lidskými fyzikálními, 
chemickými, radioaktivními, ale i biologickými a mikrobiologickými faktory. 
Uvažuje se i o možném konkrétním vztahu mezi tímto syndromem 
zaměstnanců v moderních budovách a výskytem mikroskopických vláknitých 
hub a jejich toxinů v ovzduší. Zjistilo se, že filtry klimatizačních zařízení 
a rozvodné systémy se zanášejí prachem, jehož součástí jsou i různé 
organické zbytky nebo pylová zrna. V prachu se nacházející zárodky 
mikroskopických vláknitých hub mají příznivé podmínky pro množení  
a produkci endoaextracelulárních metabolitů. Laboratorní výsledky potvrdily, že 
toxické metabolity poškozují samočisticí schopnost sliznice průdušnice - 
zastavují pohyblivost řasinek. Takto lze vysvětlit chronické záněty průdušek 
dětí a dospělých žijících v "plesnivých" bytech, nebo zaměstnanců opakovaně 
pracujících s infikovanými materiály [3,6]. 
 
Mikroskopické houby jsou schopny pronikat do tkáně člověka a vyvolat 
onemocnění s odborným názvem mykóza. Riziko infekce houbami z obytného 
prostředí a vznik orgánových nebo diseminovaných mykóz není u zdravých 
jedinců téměř žádné. Mnohem větší je však tam, kde jsou umístění pacienti 
s narušenou imunitou. Pacienti po transplantacích kostní dřeně nebo různých 
orgánů se z tohoto důvodu umísťují do boxů se zaručenou sterilitou ovzduší 
a všeho ostatního, s čím přicházejí do styku, včetně stravy [3,6]. 
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Samotný roztoč není pro člověka nebezpečný. Nebezpečný je jeho tělový 
obsah a výměšky, které působí jako silné alergeny. Aktuálně se dostává do 
popředí výzkum prachových roztočů zejména v souvislosti s nárůstem počtu 
alergií. Studie potvrdily významný vliv roztočů a jejich výměšků na vznik 
různých inhalačních a kontaktních alergií člověka. Přibližně pětina populace 
trpí různými alergiemi, z čehož pětinu tvoří právě alergie na prach 
z domácnosti. Po pylové alergii, která se projevuje pouze sezónně, jsou tyto 
alergie nejrozšířenější a přetrvávají po celý rok. Projevem alergických reakcí 
u citlivých lidí jsou zejména rýmy a různé dýchací potíže, často přecházející do 
atopického astmatu, jakož i dermatitidy (kopřivka, ekzémy atd.). Po požití 
napadených potravin dochází k tzv. akarotoxikóze. 
 
13.5 Optimalizace mikrobiální složky prostředí 
  
U vzduchotechnických zařízení se doporučuje nahradit sprchovou komoru 
(pračku vzduchu) parním zvlhčovačem, u kterého je vlhčení vzduchu 
dosahováno rozprašováním vodní páry na ohřívač. Je však nutné, aby voda, 
která by případně zkondenzovala, byla odváděna pryč a mikroorganismy se 
v ní opět nemnožily. 
 
Při odvlhčování vzduchu je třeba dávat přednost suchým odvlhčovacím 
metodám (použití suchých absorpčních látek např. lithiumchloridu) před 
kondenzací na chladiči. 
Obdobně při filtraci vzduchu je třeba preferovat suché způsoby, tj. aby relativní 
vlhkost vzduchu při průchodu filtrem nepřesahovala 70 %. Doporučuje se 
zařadit filtr vzduchu také na vstupu čerstvého vzduchu a na výstupu do 
klimatizovaného prostoru a věnovat větší pozornost sterilizaci vzduchu. Při 
použití pračky vzduchu je téměř nutností filtrace nebo sterilizace vzduchu co 
nejblíže za pračkou. Vzduchovody a mezistropy musí být dobře čistitelné 
a v místech případné kondenzace vodní páry (přechod chladnými prostory) 
dostatečně izolovány. 
 
Přívod čerstvého vzduchu je nejjednodušší a ekonomicky přijatelný způsob 
udržení mikrobů v přijatelném rozmezí a je velmi účinný. Záleží však i na 
kvalitě přiváděného čerstvého vzduchu a na obrazech proudění ve větraném 
prostředí. Za předpokladu, že: 
 

• nedochází k sedimentaci mikrobů v místnosti,  
• přiváděný vzduch se zcela smíchá se vzduchem v místnosti, 
• kontaminace vzduchu v místnosti je homogenní, 

 
můžeme stanovit závislost koncentrace mikrobů na množství čerstvého 
vzduchu. Kontaminace vzrůstá za jednotku času VV·dt·C, člověkem a ostatními 
zdroji je produkované N·dt mikrobů a VV·C·dt mikrobů je odváděno větracím 
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vzduchem, ve kterém je koncentrace mikrobů stejná jako ve větraném 
prostoru, tj. platí rovnice rovnováhy: 
 

                                                     (13.1) 
 
Vm –  objem místnosti      [m3] 
C  – koncentrace mikrobů    [a/m3] 
N   – počet vznikajících mikrobů za jednotku času  [a/s] 
t  – čas        [s] 
Vv  – množství čerstvého vzduchu   [m3/s] 
 
Po integraci 
 

                           (13.2) 

 

                                                     (13.3) 

 

Pokud  je výměna vzduchu, potom 

                                                                     (13.4) 

 
                                                                   (13.5) 

Pro ustálený stacionární stav (t = ∞) bude , to znamená, že ne výměna 

vzduchu, ale množství čerstvého vzduchu určuje koncentraci mikrobů místnosti 
[1-4]. 
 
Dezinfekci vzduchu resp. přiměřenou sterilizaci vzduchu můžeme rozdělit na 
chemickou a fyzikální. 
 
V případě, že je nutné sterilizovat vzduch v místnostech, kde jsou stále 
přítomni lidé, je nutné použít pouze látky bez odérů a bez škodlivých 
a dráždivých účinků na lidský organismus. Za nejvhodnější prostředek 
chemické sterilizace se praxí osvědčil triethylenglykol. Nelze opomenout také 
fytoncidy produkované některými rostlinami. 
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Triethylenglykol byl nejprve použit k vysušení vzduchu a přitom byla náhodně 
objevena její vysoká germicidní schopnost. Triethylenglykol má daleko vyšší 
germicidní schopnost v podobě par než jako tekutina. Nejprve odpařený a poté 
ze vzduchu vysrážený triethylenglykol  má v kapalné formě vyšší germicidní 
schopnost než před odpařením. Tato jeho vlastnost již sama ukazuje na 
značné možnosti jeho použití a snadnou sterilizaci vzduchotechnických 
zařízení. Triethylenglykol je bezbarvá olejovitá kapalina hustoty 1,1254 kg/l při 
20 °C. Bod varu je 287,3 °C. Při zkouškách se ukázalo, že má velmi vysokou 
baktericidní schopnost. Již při koncentraci 40 g/l vzduchu bylo usmrceno 90 % 
mikroorganismů během 15 minut. Protože triethylenglykol je účinný proti 
značné části vzdušné mikroflóry (i proti chřipkovému viru), bylo by jeho použití 
v budovách, kde se shromažďuje velký počet lidí, velkým přínosem [2,3]. 
 
Fytoncidy jsou součástí ovzduší každého lesa. Například 1 ha borovicového 
lesa vylučuje v létě 5 kg těchto látek a 1 ha jalovcového lesa dokonce 30 kg. 
Fytoncidy vznikají rozkladem krystalické látky allinu působením kyslíku 
a dalších látek na allicin, což je již chemický název fytoncidu. Allicin dokonce 
i rozpuštěný ve vodě v poměru 1: 250 000 zastavuje růst mikrobů. Je však 
velmi nestálý a snadno rozpustitelný zásadami. Proto po vstupu do organismu 
člověka působí nesrovnatelně slaběji než ve zkumavce. Je však zřejmé, že 
výsadba zvláště některých druhů rostlin má význam nejen estetický, ale také 
antimikrobiální [2,3]. 
 
Fyzikální sterilizace vzduchu je trojího druhu: germicidními výbojkami, 
vatovými filtry a elektrostatickými filtry. 
 
Experimentálně bylo zjištěno, že záření o vlnové délce 253,7 nm, které patří 
mezi záření ultrafialové, má inaktivujíci účinek na bakterie, houby a plísně - 
zastavuje proces dělení buněk těchto mikroorganismů a zastavuje vytváření 
jejich kolonií. UV záření této vlnové délky se získává výbojem v rtuťových 
parách uzavřených v trubicích ze speciálního skla. Princip sterilizace 
vzduchu germicidními výbojkami je stejný jako u osvětlovacích zářivek, kde 
viditelné záření (světlo) se dostává transformací primárního záření přes 
fluoreskující povlak nanesený na vnitřní straně trubice. Tyto trubice 
u germicidních výbojek jsou ze speciálního skla, které propouštějí paprsky 
o délce 253,7 nm, které normálně sklo zcela pohlcuje. Rozměry trubic jsou 
voleny tak, aby se teplota trubice ustálila na 40 °C. Při této teplotě vykazuje 
tlak rtuťových par nejpříznivější hodnotu. Výkon výbojek je závislý na tlaku 
rtuťových par, a také na jejich teplotě. Pokud klesá teplota, klesá i kvantum 
produkovaného záření o vlnové délce 253,7 nm. Výkon zářivek klesá také 
s jejich věkem. Prvotní hodnoty provozu jsou asi o 25 % vyšší. Účinnost 
výbojek při provozu je ovlivňována i teplotou okolí. Pro teploty 10 - 25 °C je 
nutné počítat s účinností o 10 % nižší. Při teplotách 5 - 40 °C klesá účinnost 
o 20 % a při 50 °C dokonce o 30 % [3]. 
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Kromě germicidních účinků má produkované UV záření i vliv na lidský 
organismus. Na pokožce vyvolává erytém a u očí způsobuje zánět spojivek. 
Z tohoto důvodu nemá přípustná hodnota hustoty záření překročit 0,5 μW/cm2 
pro 8 hodinovou periodu a 0,1μW/cm2 pro 24 hodinovou periodu. Tam, kde 
hustota záření překračuje přípustnou hranici, je nutné využívat speciální 
ochranné pomůcky v podobě brýlí a oděvů, které zakrývají celý povrch těla. 
 
Výbojky produkují i záření kratších vlnových délek, které působí na vzdušný 
kyslík a vytváří ozón. Tento plyn již při koncentraci 0,01 ppm je možné 
zaznamenat čichem a při koncentracích nad 0,1 ppm působí již dráždivým 
účinkem na nosní a krční sliznici.  
 
Metody sterilizace vzduchu germicidními výbojkami jsou trojí: 
 

• přímé ozařování vzduchu v místnosti, 
• ozařování horních vrstev vzduchu v místnosti, 
• sterilizace vzduchu mimo exponovaný prostor. 

 
Přímé ozařování vzduchu v místnosti se využívá ve speciálních případech 
jako je například výroba léčiv, ozařování operačních sálů před a někdy také 
i v průběhu samotných operací. 
 
Při ozařování horních vrstev vzduchu v místnosti se využívá přirozená 
cirkulace vzduchu v místnosti. Sterilizovaný vzduch v horní vrstvě místnosti se 
mísí se vzduchem znečištěným a ten je opět vynášen nahoru, kde je sterilní. 
Správnou volbou příkonu sterilizačních zářivek je možné celý prostor udržovat 
sterilní jen díky přirozené cirkulaci vzduchu. 
 
Výbojky se montují minimálně do výšky 2 m takovým způsobem, aby v žádném 
případě nedocházelo k přímému ozařování osob nacházejících se v místnosti. 
Výbojky jsou opatřeny speciálními reflektory z hliníku, který má vysokou 
odrazivost pro paprsky vlnové délky 253,7 nm (přibližně 88 %). Výbojky se 
mohou umístit buď zavěšením do středu místnosti, nebo připevnit na stěnu. 
První způsob je účinnější, neboť úhel přímého ozáření je dvojnásobný [2,3]. 
 
Je zřejmé, že účinek záření vzrůstá s dobou expozice, která je v přímé 
závislosti s dráhou v pásmu přímého ozáření, po které se částice vzduchu 
pohybují. Tato dráha je především určena vzdáleností mezi výbojkami 
a stropem. Účinnost paprsků je reflektována výškou stropu. S klesající výškou 
stropu narůstá výkon paprsku do takové míry, která může ohrozit zdraví osob 
škodlivým zářením. A analogicky, s rostoucí výškou stropu klesá účinnost 
paprsku. Při nepřímém ozařování je ošetřit udělat povrch stěn a stropu tak, aby 
se dosáhlo co nejmenší odrazivosti paprsků vlnové délky 253,7 nm. Sádrové 
stropy mají součinitel odrazu asi 60 % a z tohoto důvodu jsou nevhodné. 
Vhodné jsou olejové nátěry s odrazivostí 5 – 10 % [2,3]. 
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Metodu sterilizace vzduchu mimo exponovaný prostor lze použít tam, kde 
je instalováno ventilační, teplovzdušné nebo klimatizační zařízení. Výbojky se 
buď montují přímo do vzduchovodů, a to do nejširšího místa potrubí (při malé 
rychlosti proudění je efekt nejvyšší), nebo se zhotovují jednoduché plechové 
komory. K dosažení maximálního účinku je třeba vyložit stěny vzduchovodů 
nebo výbojkových komor hliníkovými leštěnými plechy, nebo alespoň opatřit 
vhodným hliníkovým nátěrem. 
 
Namontované výbojky se doporučují zapínat automaticky současně 
s uvedením celého zařízení do chodu. Vzhledem k tomu, že životnost výbojek 
je silně ovlivňována častým zapínáním a vypínáním, doporučuje se je vypínat 
co nejméně, popř. nechat výbojky zapnuté. V provozu je důležité zajištění 
pravidelného čištění výbojek. Pokud jsou výbojky zaneseny prachem, dojde 
k razantnímu snížení jejich účinnosti až k nulové hodnotě. 
 
Účinek sterilizace filtrů ze skelné vaty spočívá v jejich vysoké filtrační 
účinnosti i pro značně jemné prachové částice, pomocí kterých jsou bakterie 
v prostředí rozptylovány. Vatové filtry při relativně nízkém odporu oproti 
plstěným, látkovým nebo papírovým filtrům mají poměrně značnou kapacitu. 
Lze použít běžně vyráběné vložky a buňky. Při jejich užívání je nutné dbát na 
rovnoměrné vyplnění vložek skelnou vatou tak, aby odpor všech buněk byl 
přibližně stejný. V opačném případě dochází k přetížení buněk s nízkým 
odporem a silně klesá jejich filtrační účinnost. Aby se na usazeném prachu 
netvořily kolonie bakterií, je třeba vatové polštáře napouštět sterilizačními 
prostředky. Výměnu a sterilizaci vložek je nutné přizpůsobit prašnosti vzduchu 
a požadovanému stupni sterility vzduchu za filtrem. Nepříjemná u tohoto 
způsobu je, zvláště pokud je nutné dosáhnout vysokého stupně čistoty, značná 
tlaková ztráta, jejímž důsledkem je zvýšená spotřeba energie na pohon 
ventilátoru. 
 
Účinek sterilizace elektrostatických filtrů spočívá také v jejich vysoké 
odlučivosti nejjemnějších frakcí prachu, které se běžnými filtry nedají zachytit. 
Vyžadují však nutně zdroj vysokého napětí, který bývá hospodárný v podstatě 
jen pro jednotky vyšších výkonů. Jde o jednotkové přístroje pro jemnou filtraci, 
deodorizaci a případně ohřívání vzduchu. Přístroj je určen pro zdravotnické 
zařízení (infekční oddělení nemocnic a poliklinik, pooperační místnosti, 
ordinace, čekárny, transfúzní stanice, lázeňské léčebné domy), jesle, 
restaurace, hotely, reprezentační místnosti, čítárny, kuřárny, ale i soukromé 
obytné místnosti, zvláště v oblastech se špatnou kvalitou venkovního vzduchu. 
 
Výskyt mikrobů v ovzduší do značné míry souvisí s jejich počtem na stěnách 
místností. Účinným opatřením k optimalizaci mikrobiálního mikroklimatu je 
bakteriocidní a mykocidní úprava povrchů stěn, nábytku a předmětů 
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v místnosti, tj. např. do nátěrů a tapet a to alespoň v těch prostorách, kde se 
lidé nejčastěji zdržují (např. obývací pokoje). 
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SHRNUTÍ 
 
Synergické působení jednotlivých složek vnitřního prostředí je významným 
determinantem kvality vnitřního prostředí. Kvalita vnitřního prostředí ovlivňuje 
nejen uživatelský komfort, ale také zdraví uživatelů budov. Uživatelé budov 
jsou permanentně vystaveni vlivům fyzikálních, chemických a biologických 
složek prostředí. Stav vnitřního prostředí lze definovat jako neustálou výměnu 
hmoty a energie, která není v žádném časovém horizontu konstantní. Kvalita 
vnitřního prostředí je standardně zajišťována soustavami technického zařízení 
budov. Pro zajištění optimálního vnitřního prostředí a komfortu uživatelů budov 
je nezbytné na návrh a tvorbu budov nahlížet z interdisciplinárního hlediska. 
V současnosti se kvalita vnitřního prostředí v budovách hodnotí převážně 
z hlediska tepelně-vlhkostních parametrů, intenzity větrání, koncentrace oxidu 
uhličitého a nadměrného hluku. Další složky vnitřního prostředí (statická 
elektřina, aeroionty, elektromagnetické záření, odéry, koncentrace těkavých 
organických látek, mikroorganismy, …) jsou velmi často opomíjeny 
a upozaděny. Expozice škodlivých složek, jednotlivě nebo v synergickém 
působení, má za následek celou řadu senzorických projevů označovaných 
souhrnně jako Syndrom nezdravých budov (SBS). Senzorické projevy a reakce 
jednotlivců na kvalitu vnitřního prostředí neovlivňují pouze koncentrace 
škodlivých složek, ale také doba expozice a jejich vzájemná interakce.  
 
Zajištění kvalitního vnitřního prostředí a zdraví uživatelů je jedním z úkolů 
definovaných v základních principech trvale udržitelné výstavby budov. Návrh 
a tvorba vnitřního prostředí v souladu s principy trvalého udržitelného rozvoje, 
či optimalizace již stávajícího prostředí, vyžaduje integrovaný přístup 
a spolupráci již od počátečních přípravných fází projektu. V současnosti 
developeři, architekti či stavební inženýři nemají dostatek zkušeností 
s optimalizovaným návrhem vnitřního prostředí, neboť převážná většina z nich 
věnuje zvýšenou pozornost především energetickým úsporám, které jsou velmi 
často v kontrastu s hygienou vnitřního prostředí. Již na začátku projektu je 
nutné adresně specifikovat požadavky (okrajové podmínky) na kvalitu vnitřního 
prostředí a navrhnout zásady optimalizace jednotlivých složek. K dosažení 
komfortního a zdravého vnitřního prostředí je nezbytné zvážit a posoudit 
komplexnost interakčních vazeb envirosystému budovy, komfort hygieny, 
bezpečnost a spolehlivost prostředí s dopadem na zdraví a výkonnost. 
Důležitou roli hraje také budoucí vybavení a zařízení vnitřního prostředí. 
Například některé druhy pokojových rostlin jsou schopny eliminovat oxidy CO, 
CO2, SO2, aceton či benzen. 
 
Zajištění nezbytné přijatelné kvality vnitřního prostředí lze docílit minimalizací 
či úplnou eliminací zdrojů znečistění ve vnitřním prostředí budov. Každý návrh 
vnitřního prostředí by měl vycházet z fundovaných znalostí jednotlivých složek 
mikroklimatu. Bez komplexní analýzy výskytu škodlivin je téměř nemožné 
navrhnout metody a optimalizaci jednotlivých složek vnitřního prostředí budov 
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vedoucí k optimálnímu vnitřnímu prostředí. Výchozími podklady pro kvalitní 
návrh vnitřního prostředí je znalost terminologie a právních předpisů, 
požadavky investora, definice okrajových podmínek a vlastnosti 
předpokládaných materiálů. Následně je zpracována analýza a studie 
požadovaného komfortu, modelace vnitřního prostředí, návrh stavebního 
a technického řešení, regulace a měření. Stejně jako u návrhu energetických 
opatření by měla opatření pro zajištění kvalitního vnitřního prostředí reflektovat 
optimálně nákladovou úroveň. 
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SUMMARY 
 
Synergistic action of the individual components of the indoor environment is 
a significant determinant of the quality of the indoor environment. The quality of 
the indoor environment affects not only the user comfort but also the health of 
the building’s users. Building users are constantly exposed to the effects of 
physical, chemical and biological components of the environment. The state of 
the indoor environment can be defined as a continuous metabolism that is not 
constant in any time horizon. Indoor environmental quality is commonly 
ensured by systems of building technology. In order to ensure the optimal 
indoor environment and comfort of building users, it is necessary to look at the 
design and building of buildings from an interdisciplinary point of view. At 
present, the quality of the indoor environment is predominantly measured in 
terms of thermo-humidity parameters, ventilation intensity, carbon dioxide 
concentration and excessive noise. Other components of the internal 
environment (static electricity, aeroions, electromagnetic radiation, odors, 
concentration of volatile organic compounds, microorganisms, ...) are often 
neglected and delayed. Exposure to harmful components, either singly or 
synergistically, results in a number of sensory manifestations collectively 
referred to as SBS (Sick Building Syndrome). Sensory manifestations and 
responses to the quality of the indoor environment do not only concern the 
concentration of harmful components but also the exposure time. 
 
Ensuring the quality of indoor environment and health of users is one of the 
tasks defined in the basic principles of sustainable construction of buildings. 
Design and creation of the indoor environment in accordance with the 
principles of sustainable development and optimization of already existing 
environment requires an integrated approach and collaboration from the 
earliest preparatory stages of the project. At present, developers, architects, or 
civil engineers do not have enough experience with an optimized design of 
indoor environments, as the vast majority pays particular attention to energy 
savings that are often in contrast to indoor hygiene. Already at the beginning of 
the project, it is necessary to specify the requirements (boundary conditions) 
for the quality of the internal environment and to propose optimization 
principles for individual components. In order to achieve a comfortable and 
healthy indoor environment, it is necessary to consider and assess the 
complexity of the interaction of the building environment, hygiene comfort, 
safety and reliability of the environment with health and performance impact. 
An important role is also played by future equipment and indoor environments. 
For example, some types of indoor plants are eliminating oxides of CO, CO2, 
SO2, acetone or benzene. 
 
Ensuring the necessary acceptable quality of the indoor environment can be 
achieved by minimizing or completely eliminating sources of pollution in the 
indoor environment of buildings. Each design of the indoor environment should 
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be based on the knowledge of the microclimate components. It is almost 
impossible to design methods and optimize individual components of indoor 
building environments leading to an optimal indoor environment without 
complex analysis of the occurrence of pollutants. The background to the quality 
of the internal design is the knowledge of terminology and legal regulations, the 
requirements of the investor, the definition of boundary conditions and the 
properties of the materials envisaged. Subsequently, an analysis and study of 
the required comfort of indoor environment modeling, design construction and 
technical solutions, control and measurement. As with energy efficiency 
measures also measures to ensure a high-quality indoor environment should 
reflect the optimal cost level. 
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