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Věděli 
jste?

Dospělý člověk se průměrně nadechne 15 
x za minutu. To znamená 20.000 nádechů 
za den. Jeden nádech je cca 0,5 l vzduchu 
a tím denně vdechneme a vydechneme 
10.000 l vzduchu.

Čím více je budova vzduchotěsná, tím 
horší kvalita vzduchu uvnitř.

Janez Potocnik, komisař EU pro životní 
prostředí vyhlásil rok 2013 “Evropským 
rokem vzduchu”.

V celé Evropě je mnoho městských center, 
ve kterých jsou pravidelně překračovány 
EU limity pro jemný prach.

Řádně udržované kobercové plochy drží 
prach lépe pohromadě než hladké plochy 
např. dlažba a proto neuvolňují prach do 
vzduchu, který dýcháme, tak snadno.

V průměru potřebujeme 1.5 kg potravin,  2 
kg tekutin a 13 kg vzduchu denně.

Vzduch v interiérech je často 2-5 krát vice 
znečištěný, než vzduch venku. Chodíme 
ven na čerstvý vzduch.



Domácí prach

ůžeme přežít 3 týdny bez jídla a 3 
dny bez pití, ale pouze 3 minuty bez 
vzduchu. Vzduch je tudíž naším 

nejvýznamnějším způsobem “výživy”. V průměru 
ho spotřebujeme 13 kg každý den. 

Čistý vzduch se skládá hlavně z kyslíku a dusíku. 
Znečištěný vzduch, má však pozměněné složení, 
kvůli kouři, sazím, prachu, aerosolům, plynům 
a pachovým látkám. Všechny tyto přidané 
vzduchové částice jsou námi vdechovány každý 
den.
Naše přírodní filtry jsou sliznice v nosu a krku, 
které mohou zachytit částice až do velikosti 
5 mikrometrů a proto chrání naše plíce před 
vdechováním těchto částic. Pyl, například, má 
velikost 10-100 mikrometrů. Ten zastaví naše 
nosní chloupky. Nicméně je mnoho částic, které 
se I přes chloupky a sliznice dostávají až do 
našeho těla.

Bohužel, mnoho z částic ve vzduchu je mnohem 
menších než 5 mikrometrů. Např. výkaly roztočů 
jsou menší než 5 mikrometrů a proto se dostávají 
hluboko do našeho dýchacího ústrojí. Spóry 
plísní, které jsou menší než 1,5 mikrometrů 
dokonce skončí v našich plicích. Ostatní složky 
znečištěného vzduchu, jako například splodiny, 
viry a bakterie jsou ještě menší (0,1 mikrometrů 
nebo menší) a mohou se usadit hluboko v plicích. 
Mohou tedy proto vstoupit do našeho krevního 
řečiště a být distribuovány do našeho celého těla.

Vnitřní prachové částice jsou především 
generovány lidmi a zvířaty.

Domácí prach je směsí vlasů, lidských 
a zvířecích chlupů, vláken, spórů plísní, 
suchých sekretů, bakterií, roztočů a jejich 
exkrementů.

Některé druhy prachu a alergenů (např. 
roztoči), existují pouze v interiérech.

Většina lidí tráví až 90% svého času v 
uzavřených prostorách. To je důvod, proč 
je kvalita vnitřního vzduchu důležitější než 
kvalita vnějšího ovzduší.
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Roztoči
oztoči existují v každé domácnosti a 
nejsou známkou špatné hygieny. Živí se 
lidskou kůží.

Roztoči nejsou nekontrolovatelní. Jsou to drobní 
tvorečkové z řádu pavoukovců a jsou velcí cca 0,3 
mm. Nejlépe se cítí ve vlhkém a teplém prostředí, 
tedy v matracích, dekách, polštářích, ale také 
v čalouněném nábytku a dětských plyšových 
hračkách.
Jediný roztoč produkuje denně 20-40 kusů 
exkrementů. Tyto exkrementy obsahují látky, 
které způsobují různá onemocnění. Jejich váha 
je velice malá a snadno se dostanou do ovzduší 
naším pohybem během spánku, ale i pouhým 
procházením kolem postelí či sedacích souprav. 
Velmi snadno je pak vdechujeme.

Více než 2 miliony roztočů může žít v 
jedné matraci! Nejvyšší koncentrace výkalů 
roztočů se vyskytují v průběhu měsíců říjen 
a listopad a dále v březnu a dubnu.

Trávíme přibližně třetinu svého života v 
posteli. Důkladné odstranění roztočů a jejich 
výkalů vysáváním je často podceňováno.

Jediný roztoč denně vyprodukuje 20 – 40 
výkalů.

Z člověka se uvolní asi 1,5 gramu kůže 
denně. To je dostatek krmiva pro miliony 
roztočů.
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Plísně
lísně ve vnitřím ovzduší. Mají na nás 
nepřátelský vliv, když se potkají s 
takzvanými tepelnými mosty nebo 

vlhkými stěnami.
Tyto neviditelné poletující částice vyvíjejí 
nepříjemný zápach a ošklivé a destruktivní 
plísňové kultury, které uvolňují nebezpečné spóry 
do vzduchu.

Spóry plísní se do našich obydlí dostávají okny 
a dveřmi. Usazují se na površích a začínají se 
množit. Dobré podmínky pro jejich množení jsou 
tam, kde kondenzuje vlhkost (tepelné mosty). 
Jakmile je houba vzrostlá, produkuje výtrusy, 
které dráždí dýchací systém a oči a mohou vést 
k alergiím. Plíseň jednak nepříjemně zapáchá, 
ale především může způsobit vážné zdravotní 
problémy, jako je zánět průdušek. 

Růst plísní je podporovaný používáním 
interiérových fontán, množstvím květin a 
vlhkostí nad 60%.

Plíseň se vyskytuje v domácnostech v 
různých formách. Např. se viditelně klene 
nad silikonovým tmelem v koupelně nebo je 
vidět na celých stěnách (za nábytkem, kolem 
oken, v rozích místností.

Alergie, podráždění kůže, očí a dýchacího 
ústrojí, jakož i problémy s koncentrací jsou 
často způsobeny spóry plísní.

Každý čvtrtý až pátý byt v Evropě má 
problém z vlhkostí vzduchu. Nicméně tato 
skutečnost není vlastníkům bytů známá, 
protože vlhké skvrny nejsou obvykle 
viditelné.
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Jemný prach
emný prach se skládá z velmi malých částic 
(0.1 do 10 micrometrů) neviditelné pro 
lidké oko. Dráždí plíce, způsobuje astma a 

dokonce výrazně snižuje délku života.

Mnoho lidí se vyhýbá rušné ulici, protože se 
obávají důsledků vdechování jemného prachu. 
Nicméně koncentrace jemného prachu ve 
venkovním prostoru je často menší než ve 
vnitřních např. v bytech, školách a úřadech. 
Jemný prach je produkován hlavně lidmi, ale 
může mít I přirozený původ. Lidmi produkovaný 
jemný prach má původ např. v domácích topeních, 
autodopravě, těžkých průmyslových provozech a 
jejich procesech, jakož i v zemědělství. Přirozeně 
produkovaný jemný prach pochází z rostlin, 
lesních požárů, mikroorganismů, vulkanických 
erupcí a horninových erozí, atd. 

Respirabilní částice se dostanou do 
průdušek a skončí v krvi.

Částice o velikosti 3 mikrometry se do domů 
a bytů dostávájí I přes uzavřená okna.

Podle studie WHO (světová zdravotnická 
organizace) zemře v Německu 75.000 lidí 
předčasně v důsledku dýchaní znečistěného 
vzduchu. To je asi 20 krát vice, než při 
autonehodách.

Jemný prach snižuje délku života a je 
zodpovědný za mnoho nemocí, především 
dýchacího systému.
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Alergie
lergie a alergická onemocnění jsou 
způsobeny přehnanou reakcí těla na látky, 
které jsou ve skutečnosti neškodné.

Zvířecí alergen, pyl, potraviny, léky a roztoči. 
Nepřiměřené reakce organismu na alergeny se 
nazývají alergické reakce.

Tyto reakce jsou rýma nebo ucpaný nos, uslzené 
oči, svědění, vyrážky a potíže s dýcháním. 
Nejvíce extrémní reakce na alergen se nazývá 
alergický šok. To může způsobit oběhový kolaps 
a dokonce i srdeční zástavu. Dnes téměř každý 
třetí člověk v Evropě trpí alergií, která souvisí s 
dýchacím systémem. Tyto alergie jsou spouštěny 
pylem, zvířecími chlupy nebo prachovými roztoči. 
Alergii je třeba léčit. Tyto příznaky mohou být 
sníženy léky a vědomým životním stylem.

Čím více se setkáváme s alergeny/nosiči 
alergenů, tím vyšší je pravděpodobnost, že 
se alergie rozvine i u nás.

Alergie snižuje úroveň výkonu člověka a 
schopnost se soustředit až o 30%.

Míra nebezpečí rozvinutí alergie u člověka s 
přibývajícím věkem neklesá.

Alergická onemocnění se během poslední 
dekády dramaticky navýšila.
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Astma
stma je respirační onemocnění, které 
způsobuje chronický zánět průdušek, 
což nakonec způsobuje trvalé zúžení 

dýchacích trubic a dýchání se tak stává stále 
obtížnějším. 

Typické příznaky astmatu jsou konstantní suchý 
a dráždivý kašel, kašel v noci, dušnost a sípání, 
lapání po dechu. Dalšími častými příznaky jsou 
tlak nebo svírání na hrudi. Možnými spouštěči 
tohoto onemocnění jsou genetické faktory a 
alergeny: například roztoči, infekce dýchacích 
cest v raném dětství a inhalace chemických 
výparů. Faktory, které ztěžují astma jsou prach, 
ozón, silný zápach kouř, výpary, nachlazení a 
silné emocionální reakce, jako je hněv, strach 
nebo radost.

Astma by mělo být vždy léčeno lékařem. Pacient 
může dále snížit příznaky tím,  že zamezí 
přítomnosti spouštěčům astmatu. 

Více než 90% dětského astmatu je 
způsobeno alergenem roztoče.

Celosvětově se výskyt astmatu dramaticky 
zvýšil během posledních 20ti let.

5.9 % dospělé evropské populace trpí 
dětským astmatem.

Astma může propuknout u lidí všech 
věkových kategorií.
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