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Dbejte

prostfiedí
na kvalitu vnitfiního

V MINULÉM ČÍSLE NAŠEHO ČASOPISU JSME SE ZABÝVALI ZÁKLADNÍMI PRINCIPY DISCIPLÍNY

ZVANÉ BAUBIOLOGIE. NYNÍ BYCHOM VÁS RÁDI SEZNÁMILI S DALŠÍMI VLIVY, KTERÉ BAUBIOLOGIE

VNÍMÁ JAKO RELEVANTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU NAŠEHO OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ. 



Je důležité si uvûdomit, Ïe v˘znam-
nou ãást svého Ïivota trávíme v uzavfien˘ch
prostorách. Jsou-li tyto prostory nevhodnû
koncipované, jsme vystaveni vlivu ‰kodlivin
obsaÏen˘ch v pouÏit˘ch stavebních materiá-
lech, respektive ve vybavení interiérÛ, které nás
obklopují. Baubiologick˘ pfiístup na rozdíl od
bûÏného pojetí bere jako prioritu zdravotní
nezávadnost materiálÛ, které se stávají souãástí
na‰í kaÏdodennosti. 
Zvlá‰tní pozornost v tomto ohledu vyÏadují
místa dlouhodobého pobytu (napfi. loÏnice),
místa k rekonvalescenci ãi taková, kde tráví ãas
malé dûti, tûhotné Ïeny ãi star‰í osoby.
Jen málo ‰kodliv˘ch látek z této oblasti má nato-
lik markantní vjemovou charakteristiku, Ïe je
napfiíklad mÛÏeme rozpoznat pouh˘m ãichem
vût‰inu z nich na‰e receptory vÛbec neregistrují. 

Důsledky nezdravého prostředí

Pokud na sobû ãlovûk pozoruje ãasté bolesti
hlavy, trávicí problémy, nechutenství, hor‰í
koncentraci a únavu, a to v‰e bez zjevné pfiíãiny,
mÛÏe se jednat právû o dÛsledky zneãi‰tûného
prostfiedí. Je známo, Ïe základními faktory
ovlivÀujícími zdraví jsou pfiedev‰ím stravovací
návyky a du‰evní stav, coÏ má pfiímé dopady na
imunitní systém. Nejsou-li tyto dva komple-
menty v patfiiãné rovnováze, pak i nízká pfií-
tomnost ‰kodlivin v prostfiedí mÛÏe b˘t iniciaã-
ním momentem pro zhor‰ení stavu organismu.

Škodliviny, za něž si můžeme sami

Tabákov˘ koufi je hodnocen jako jedna z nejv˘-
znamnûj‰ích ‰kodlivin, se kterou se mÛÏeme
v interiérech setkávat. Pfii spalování tabáku
(vãetnû v˘robních pfiísad a obalov˘ch techno-
logií) vzniká celá fiada nebezpeãn˘ch látek, pfii-
ãemÏ nûkteré z nich jsou karcinogenní (napfi.
aromatické uhlovodíky, dehet). 
âisticí prostfiedky pouÏívané v domácnostech
obsahují rovnûÏ ‰kodlivé substance. Jejich
podstatná ãást vniká do organismu kÛÏí. Alter-
nativou jsou jemné, pfiírodu a vnitfiní prostfiedí
nezatûÏující ãisticí prostfiedky (napfi. firma
Ecover), pfiípadnû obyãejn˘ ocet ãi soda. Rov-

novány s materiály syntetick˘mi, je nezbytná
maximální obezfietnost. Uveìme nûkolik pfií-
kladÛ nevhodného pouÏití nebo sloÏení mate-
riálÛ: z prostfiedkÛ na ochranu dfieva se uvol-
Àuje pentachlorfenol (PCP) a lindan, ze star-
‰ích lepidel parketov˘ch podlah rakovinotvor-
né polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
a polychlorované bifenyly (PCB), z azbesto-
v˘ch konstrukãních materiálÛ, stfiech a stûn se
uvolÀují vlákna zpÛsobující rakovinu plic,
z kobercÛ benzol, styrol, fenylcyklohexan,
pyretroid..., z pfiekliÏek, dfievotfiísek, nátûro-
v˘ch hmot ãi tapet se uvolÀuje formaldehyd,
z nátûrov˘ch hmot a ãisticích prostfiedkÛ roz-
pou‰tûdla obsahující celou fiadu rÛzn˘ch che-
mick˘ch substancí (aromatické uhlovodíky,
chlorované uhlovodíky, alifatické uhlovodíky,
estery, etery, terpeny, ketony). Z pfiívodÛ pitné
vody se uvolÀují tûÏké kovy, napfiíklad olovo,
zinek, mûì nebo kadmium, které pfii vy‰‰í kon-
centraci mohou po‰kozovat zdraví. Z nûkte-
r˘ch druhÛ plísní se uvolÀují toxické spory.

nûÏ kosmetické pfiípravky mohou obsahovat
fiadu nebezpeãn˘ch sloÏek. Vhodnûj‰í alterna-
tivou je obyãejná voda, pfiírodní m˘dla a oleje
nebo v˘robky ekologicky zamûfien˘ch kosme-
tick˘ch firem (napfi. Weleda).
Pfii vafiení a vytápûní vznikají nedokonal˘m spa-
lováním zemního plynu, uhlí i dfieva jedovaté
látky, jako jsou napfiíklad formaldehyd, oxid
uhelnat˘ ãi oxidy dusíku. Pfii vafiení dostateãnû
vûtrejte, pouÏívejte odsavaã par a pravidelnû
kontrolujte technick˘ stav kotle na vytápûní.

Závadné materiály

Negativní vliv nûkter˘ch stavebních materiálÛ je
v souãasné dobû vûdecky potvrzen. Baubiologie
proto doporuãuje pouÏívání ãasem provûfie-
n˘ch pfiírodních materiálÛ, jako jsou kámen,
cihly, vápno, sádra, písek, dfievo, slamûné balíky,
konopí ãi len. I zde jsme v‰ak nabádáni k peãli-
vosti pfii v˘bûru – nûkteré suroviny (tfieba Ïula)
mohou b˘t napfiíklad zdrojem radioaktivity. 
RovnûÏ pokud jsou pfiírodní materiály kombi-
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I podlaha může být riziková

Krytiny vyrobené ze syntetick˘ch materiálÛ
(vût‰ina plovoucích podlah, PVC, koberce)
patfií v souãasnosti k velmi oblíben˘m povr-
chÛm. Z dlouhodobého hlediska jsou v‰ak pro
lidsk˘ organismus rizikové. 
Je proto vhodné pouÏívat pfiírodní materiály –
dfievo (palubky), korek, linoleoum (marmole-
um), keramiku, kamennou dlaÏbu, tfiívrstvé
dfievûné podlahy (napfi. firma Magnum mající
certifikát institutu pro stavební biologii). Pfii
ochranû dfieva rovnûÏ pouÏívejte pfiírodní pro-
stfiedky – dfievní a lnûné oleje, pfiípadnû vosky
(napfi. firma Kreidezeit). 
U kobercÛ máme na v˘bûr vlnu, bavlnu, sisal,
kokos, kozí srst. I tato pfiírodní vlákna mohou
b˘t napu‰tûna rÛzn˘mi ochrann˘mi prostfied-
ky. Napfiíklad vlnûné koberce b˘vají napu‰tûny
problematick˘m pyretroidem (insekticid)
proti molÛm. 

Stěny a stropy

U stropÛ a stûn je opût vhodné vybírat ty mate-
riály, které jsou pfiirozené a pro‰ly minimální
prÛmyslovou úpravou. Pro v˘stavbu jsou vhod-
né cihly, kameny a dfievo. Jako zateplení pouÏí-
vejte minerální nebo skelnou vlnu, slamûné
balíky, konopné, lnûné (pouze
dovoz) nebo dfievovláknité desky
(napfi. firma Smreãina ze Slovenska).
Nev˘hodou poslednû jmenovan˘ch
materiálÛ je jejich vysoká cena.
Konopí a len v‰ak lze pouÏít jako ãás-
teãnû zpracovanou „vlnu“, která je
finanãnû dostupnûj‰í.
Klasické vápenné nebo vápenoce-
mentové omítky jsou dobrou varian-

tou. Dále mÛÏete pouÏívat omítky jílové (firma
Natur & Lehm z Rakouska), které velmi pozi-
tivnû ovlivÀují vnitfiní prostfiedí – regulují vlh-
kost, absorbují ‰kodlivé látky aj. 
Z deskov˘ch materiálÛ mÛÏeme doporuãit spá-
rovky, laÈovky, sádrovláknité desky Fermacell,
OSB desky Sterling, hobru (v‰echny tyto
v˘robky mají certifikát Institutu pro stavební
biologii) ãi tfieba heraklith BM od firmy Asta.
U souãasn˘ch dfievostaveb se velmi ãasto pou-
Ïívá parotûsná zábrana (fólie). Z konstrukãní-
ho hlediska je to velmi dobré fie‰ení, které
zabraÀuje kondenzaci vody ve stûnách.
Z pohledu ãlovûka, jenÏ má b˘t uzavfien v jed-
nom „velkém obalu”, uÏ to tak dobré b˘t
nemusí. MoÏn˘m fie‰ením je umístûní OSB
desek (nejlépe Sterling) s pfielepen˘mi spoji na
vnitfiní stranu domu, pfiiãemÏ vnûj‰í strana
musí zÛstat difuznû otevfiená (heraklit, desky
DHF, Kronotec MDF nebo dal‰í dfievovláknité
desky firem M.T.A., Smreãina, Kronopol).

Měření škodlivých faktorů

Ve stavební biologii se pfii stanovování mezních
hodnot jednotliv˘ch potenciálnû ‰kodliv˘ch fak-
torÛ vychází z tzv. „pfiedbûÏné opatrnosti“.
Základním mûfiítkem pro obytnou kvalitu stavby

je porovnání s neporu‰en˘m Ïivot-
ním prostfiedím. Hlavní pozornost
vûnujte pfiedev‰ím místÛm pro práci
i odpoãinek. Ta jsou spojena s dlou-
hotrvajícím pobytem na daném místû
a s regeneraãní schopností ãlovûka.
Doporuãené hodnoty jsou velmi
pfiísné, a nûkdy dokonce nûkolikaná-
sobnû pod hranicí stále je‰tû pfiíli‰
tolerantních ãesk˘ch norem. ■

Jak udržet 

v domě zdraví

■ Pravidelně větrejte,
a to několikrát za den.
V letním období nastavte
okna na větrací mezeru,
v zimním období alespoň na mikroventilaci
(pouze u novějších oken). Ta však sama
o sobě nezaručuje dostatečné provětrání.

■ V koupelnách používejte ventilátor se
stálým nízkým chodem (cca 20–30 m3/hod)
s možností zvýšení výkonu. (Celý systém
i s přívodními prvky pod okna dodává např.
firma Lunos nebo Aereco). Zaručíte tak
pozvolné provětrávání místností. 

■ Kontrolujte vznik plísní. V nezateplených
budovách může docházet ke kondenzaci
vody na tzv. tepelných mostech (rohy
místností, ostění oken, koupelny). V těchto
místech se pak zpravidla vytvářejí plísně.
Nejúčinnějším řešením je vnější zateplení
domu, větrání a relativní vlhkost 40-60 %. 

■ Jakmile zjistíte, že stavba obsahuje
stavební materiál z azbestu, který se
uvolňuje, objednejte speciální firmu na jeho
odstranění. Nikdy jej neodstraňujte sami.

■ Při hledání místa pro bydlení zjistěte, zda
v blízkosti domu nejsou firmy a podniky
(čerpací stanice, lakovny aj.), které ovlivňují
ovzduší svého okolí.

■ Neparkujte vůz v domě, ve kterém
bydlíte. Z benzínu se uvolňují látky, které
pronikají konstrukcí domu.

■ Používejte klasické stavební materiály. 

■ Vnitřní vybavení zařizujte z přírodních
materiálů (bavlna, len, konopí, dřevo).

■ Dřevěné vybavení ošetřujte voskovými
nebo olejovými nátěry (lněný, dřevní olej).

■ Nekuřte ve vnitřních prostorách
a nevytvářejte kuřácké zóny (kouř prochází
pozvolna do všech místností).

■ Kopírovací přístroje a tiskárny (uvolňují
ozon) umístěte do samostatných
odvětraných místností. 

■ V nových budovách častěji větrejte.

■ Studio ARC
Akad. arch. 
Oldřich Hozman
Laudova 1018
163 00 Praha 6
tel./fax: 235 311 622
e-mail: arc@arc.cz
www.arc.cz
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JEDNOTKY

ANOMÁLIE

MOŽNÉ PŘÍČINY
MĚŘENÍ

VELMI DALŠÍCH LÁTEK
ŽÁDNÁ MÍRNÁ VYSOKÁ

VYSOKÁ

FORMALDEHYD A JINÉ ppm < 0,02 0,02–0,05 0,05–0,1 > 0,1 laky, lepidla, dřevotřískové formaldehyd, ozon,  
JEDOVATÉ PLYNY a dřevoštěpkové desky, chlor,oxid uhelnatý, oxidy 

výrobky ze dřeva, přístroje, dusíku, zemní plyn a další 
instalace, topení, plyny, městské a průmyslové 
netěsnosti, výfukové plyny plyny (ppm, µg/m3)

ROZPOUŠTĚDLA µg/m3 < 100 100–300 300–1 000 > 1 000 barvy, laky, lepidla, umělé aldehydy, izokyanáty,
A JINÉ TĚKAVÉ LÁTKY (VOC) látky, nábytek, konstrukce, ketony, estery, alkoholy,

čisticí prostředky, zařízení terpeny, aminy, uhlovodíky,
CKW (ppm, ng/m3)

BIOCIDY A JINÉ TĚKAVÉ LÁTKY  ng/m3 (vzduch) < 5 5–50 50–100 > 100 ochrana dřeva, kůže, pesticidy, insekticidy,
pesticidy (PCP, lindan, permetrin...) mg/kg (dřevo) < 0,2 0,2–5 5–100 > 100 koberců, lepidla, umělé fungicidy, pyretroidy, 

mg/kg (prach) < 0,2 0,2–1 1–5 > 5 látky, přípravky proti  ochrana dřeva,ochrana 
molům, mravencům, proti ohni, dioxiny,
apod. polychlorované bifenyly,

polychlorované bifenyly mg/kg (prach) < 0,1 0,1–1 1–10 > 10 polycyklické aromatické
polycyklické aromatické uhlovodíky mg/kg (prach) < 0,5 0,5–5 5–50 > 50 uhlovodíky, změkčovadla
změkčovadla mg/kg (prach) < 100 100–250 250–500 > 500 (mg/kg, ng/m3)

VNITŘNÍ KLIMA Stavební vlhkost, větrání, relativní a absolutní vlhkost
relativní vlhkost % 40–60 < 40 > 60 < 30 > 70 < 20 > 80 topení, zařízení, (g/m3, %), teplota (°C),
oxid uhličitý ppm < 500 500–700 700–1 000 > 1 000 elektrostatická pole, kyslík (%), oxid uhličitý (%),
iontové mikroklima /cm3 > 500 200–500 100–200 < 100 záření, prach, příroda tlak vzduchu (mbar),
intenzita elektrického pole Země V/m < 100 100–500 500–2 000 > 2 000 pohyb vzduchu (m/s),

počet malých záporných 
iontů (/cm3), intenzita 
elektr. pole Země (V/m), 
zjišťování pachů 
a výměny vzduchu 
v interiéru

SPORY PLÍSNÍ /m3 < 200 200–500 500–1 000 > 1 000 vysoká relativní vlhkost spory a produkty látkové
/dm2 < 20 20–50 50–100 > 100 a nevyřešené výměny (/m3, /dm2, /g, 

tepelné mosty MVOC, toxiny). Veškeré 
plísně a bakterie, 
způsobující onemocnění 
by se měly nacházet jen 
v nepatrném množství 
(např. plísně Aspergillus 
a Stachybotrys, kvasinky
Candida 
a Cryptococcus nebo 
koliformní bakterie)

DOPORUČENÉ HODNOTY 
(VÝBĚR ZE STANDARDU BAUBIOLOGICKÉ MĚŘICÍ TECHNIKY SBM 2003)


