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1. Úvod
Moderní výstavba předpokládá nejen maximální využití interiéru z hlediska užitné
plochy,ale i co do kvality vnitřního prostředí.
Podle průzkumu provedeného odbory bank a pojišťoven v SRN (the German
Trade Union, Bank and Insurances, HBV) (Weber 1995) téměř třetina (27,1 %)
zaměstnanců v interiéru budov si stěžovala na tepelně-vlhkostní mikroklima, dalších
13,5 % na hluk, 10,6 % na osvětlení, 10,2 % na tabákový kouř a 9,9 % na stísněnost
prostoru, tj. prostředí se podílí více jak 70 % (71,3 %) na diskomfortu při práci (obr. 1.
1). Nejméně si dělají lidé starosti s prací přes čas (8,9 %), se svými nadřízenými
(4,0 %) a kolegy (2,9%).

Obr. 1.1 Faktory prostředí (stress), které lidé zvláště pociťují v interéru budovy.
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Průzkum HBV byl potvrzen INFRATEST - INQUIRY publikovaném Asociací
ekologických výzkumných ústavů (the Association of Ecological Research Institutes AGOeF) (Weber 1995) (obr. 1. 2), ze kterého je navíc zřejmé, že nejvíc stížností je v
prostorách vybavených klimatizací. Nejvíce si respondenti stěžují na obavy z chladu
(19 %), na podráždění svalových membrán (16,5 %). celkovou podrážděnost
(12,8 %), bolesti hlavy (11,6 %), únavu (11,4 %) a nejméně na revmatismus (9 %),
ztrátu soustředění (8,3 %) a pocit nahlouplosti (4,2 %). V místnostech bez
klimatizace počet stížností výrazně klesá.

Obr. 1.2 Subjektivní odezva (strain) lidí na pobyt v interiéru budovy (s klimatizací
a bez klimatizace).
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Výzkum NASA (Rohles 1971, Jokl 1989) již delší dobu poukazuje, že
optimální úroveň bydlení, tj. bez SBS, vytváří optimální úroveň jednotlivých složek
obytného prostředí (tzv. konstituent neboli komponent - složek mikroklimatu obytného
prostředí): např. tepelně-vlhkostní, odérové, elektroiontové.(Obr.1.3).

Obr. 1.3 Nejčastější složky prostředí - druhy mikroklimatu v interiéru budov.
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2. Mikroklima tepelně-vlhkostní

Tepelně-vlhkostní pohodu prostředí vytvářejí tepelné a vlhkostní toky (teplo a
vodní pára) v interiéru, které exponují člověka a spoluvytvářejí tak jeho celkový stav.
Zdrojem tepla i chladu pro interiér budovy je především venkovní klimatická
situace, která se přenáší dovnitř obvodovým pláštěm budovy. Dominantní roli zde
hrají okna a stěnové konstrukce,jež se dostávají stále více do popředí se
zlepšováním tepelně-izolačních vlastností oken.Okna se svojí konstrukcí příliš
neliší,u stěnových konstrukcí dominují cihelné,lehký obvodový plášť a betonové
panely.U nízkoenergetických a pasivních staveb všechny dosahují vysokých tepelněizolačních hodnot,liší se však svými vlastnostmi při vytváření dalších druhů
mikroklimatu.
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3. Mikroklima odérové

Odérové mikroklima je složka prostředí, tvořená odéry, tj. toky těchto
látek v ovzduší, které působí na člověka a spoluvytvářejí tak jeho celkový stav
(Jokl 1989,2002).
Odérové látky (odéry) jsou plynné složky v ovzduší, vnímané jako pachy
(jednak nepříjemné - zápachy, jednak příjemné - vůně). Jsou to anorganické
nebo organické látky, většinou produkované člověkem samotným nebo jeho
činností, popř. uvolňované ze stavebních konstrukcí a zařizovacích předmětů.
Jejich počet má v interiérech budov stoupající tendenci (Jokl 1993).

Nepříjemnost odérů je určována tzv. Hedonickým tónem (Hedonic tone), tj.
subjektivními pocity člověka (IAQU 1991, Oseland 1993).

Podle Zwaardermakerovy stupnice existuje pět základních typů odérů:
1.

Typ éterický (lidské pachy)

2.

Typ aromatický (pachy rozkládajícího se zralého ovoce)

3.

Typ izovalerický (pachy z kouření tabáku, pach zvířecího potu)

4.

Typ zažluklý (pachy mlékárenských produktů)

5.

Typ narkotický (pachy rozkládajících se proteinů a vůně tabáku)

Do interiéru budovy vstupují tyto odéry jednak z venku, jednak zevnitř - ze
vzduchotechnických zařízení, ze stavebních materiálů a zařizovacích předmětů a
hlavně vznikají v důsledku různých činností člověka (obr. 3.1).
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Obr.3.1 Zdroje nepříjemných odérů v interiéru.

Z venkovního ovzduší vstupuje dovnitř budovy často i 50 až 80 %
odérových látek. Jsou to produkty spalovacích motorů (oxidy dusíku a síry, CO,
sírany a jejich sloučeniny), produkty z výrobních procesů průmyslových závodů
a spaliny (kouř) z tepláren, kotelen a lokálních topenišť.

Ze vzduchotechnických zařízení vstupuje do interiéru pach cigaretového
kouře, je-li dovoleno kouření v některé části, napojené na vzduchotechnický
systém, případně pach žluklého oleje, nejsou-li dostatečně udržovány filtry.

Z překližek, dřevotřískových desek, parket, laků a dalších nátěrových
hmot, z tapet (zesílených umělou pryskyřicí proti oděru) a z korkových podlah a
obkladů se uvolňuje formaldehyd. Z přípravků na napouštění dřeva je to
pentachlorphenol

(PCP)

a

lindan

nebo

pyrethroid,

případně

permethrin.

Bezformaldehydové dřevotřískové desky (FO Platten) produkují isokyanát, který je
použit jako pojidlo. Z nátěrových hmot na bázi alkydových pryskyřic se uvolňují
organická rozpouštědla - benzin a xylol, z akrylátových nátěrových hmot nejvíce
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glykoether, z polyurethanových hmot isokyanát, z nátěrových hmot z přírodních
pryskyřic isoaliphat. Lepidla na bázi umělého kaučuku produkují chloropren,
vteřinová lepidla isokyanát, příp. epichlorhydrin nebo etylester kyseliny kyanakrylové.
Při hoření PVC vzniká dioxin a furan, z nových podlahových hmot na bázi polyolefinu
se kupodivu nic neuvolňuje.

V důsledku činností člověka se uvolňují různé tělesné pachy (aceton,
isopren), zplodiny kouření

cigaret,

dýmek

a

doutníků (pyridin), pachy

kosmetických přípravků, jež v důsledku inverze se mohou stát velmi
nepříjemnými, zápach odpadků a zápach čistících prostředků.

V naprosté většině se jedná o tzv. těkavé organické látky (VOC volatile organic
compound) a soubor těchto látek (bez formaldehydu) produkovaných v interiéru
člověkem, stavebními materiály a dalšími zařízeními je označován TVOC (the Total
of all Volatile Organic Compounds).

Přední odborný americký časopis INDOOR AIR QUALITY UPDATE (1989)
uvádí stavební materiály,kterým je třeba věnovat pozornost z hlediska emise
oérových a toxických látek,viz tab.3.1.
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Tab.3.1 Stavební materiály jako zdroje odérových a toxických látek

Odbor ochrany životního prostředí magistrátu v Mnichově upozorňuje(Wohnen 1996)
na dřevo jako zdroj odérů i toxických látek a doporučuje jako povrchovou úpravu
dřeva lněný olej,přírodní vosk (tj. včelí vosk) a různé lazury,jež z hlediska emise
odérových látek jsou zcela neutrální.Lazury je ovšem nutno volit jen označené
0,043mg/mModrým andělem,jinak také nemusí být neškodné.Většinou však dřevěné
konstrukce jsou zdrojem formaldehydu,zvláště překližky,dřevotřísky a nátěry dřeva.

Podle měření,provedených na Technické universitě v Košicích(Bučáková 2006)
je

z hlediska

emise

odérových

látek
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výhodná

cihla

(s

papírovou

tapetou)(TVOC=0,043 mg/m2h a natřený sádrokarton(0,19 mg/m2h).Finská práce
(Saarela 2003) uvádí u betonu TVOC=0,20 mg/m2h.

Z uvedených skutečností je zřejmé,že hlavními kritérii pro emisi odérových látek
ze stavebních materiálů je množství uvolňovaného TVOC (Total Volatile Organic
Compound,tj.celkové

těkavé

organické

látky)

a

formaldehydu.Respektují

se

limity,zavedené ve Finsku a rozdělené do tří tříd:

Cihly,keramické dlaždice,kámen,kovové povrchy se hodnotí zvláštním způsobem a
zařazují se do třídy M 1.

Předností cihel,keramických dlaždic a dřeva je také jejich „propustnost“ pro
elektrostatické pole,umožňující tvorbu aeroiontů v interiéru,jež současně iu do
určité míry likvidují molekuly těkavých organických látek.

3.1 Působení odérů na člověka
Na obr. 3.2 a je schéma čichového ústrojí člověka, na obr. 3.2 b jeho anatomický obraz (The
Human Body 1992). Vdechovaný vzduch vstupuje mezi nosní kosti v čichové zóně, pokryté čichovými
buňkami (receptory) se sliznicí na povrchu. Odérové látky musí přijít do styku se sliznicí, mají-li vytvořit
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čichový vjem. Jenom asi 1 % vdechovaných molekul těchto látek přijde do styku s čichovými buňkami,
které pak vysílají nervové vzruchy (elektrické signály) čichovým nervem (bulbus olfactorius) do
čichového centra v přední části mozku (rhinencephalon), kde jsou zpracovány. Lze to potvrdit
záznamem elektroolfaktogramu (electro-olfactogram) EOG, tj. registrací této elektrické aktivity, která
vzrůstá s rostoucí koncentrací odérových látek.

Obr. 3.2 Čichové ústrojí člověka (3.2.a schema, 3.2.b anatomický obraz)

Část mozku zabývající se čichem (bulbus) je umístěna nad nosem ve středu mozku a má
zhruba velikost švestky (odtud angl.název olfactory bull). Většina nervových drah z čichových
bulbů končí ve vývojově nejstarší centrální oblasti mozku, zodpovědné za řízení emočních a
sexuálních reakcí. Na základě této skutečnosti se soudí, že pachy se značnou měrou podílejí na
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vytváření nálad. Bylo např. poukázáno, že pokud někdo spojuje relaxaci s vůní moře, stačí mu k
uvolnění jen závan této vůně, popř. vůně mořské soli.
Vnímaná koncentrace odérů stoupá jen do okamžiků nasycení sliznice (lipidové dvojvrstvy) s
odérovými receptory a pak už nereaguje ani na značné zvýšení koncentrace odérů. Naopak,hladina
vnímání začíná v průběhu času klesat a po 5 - 15 min. se ustálí na minimální hladině (obr.3.3) v
důsledku krátkodobé odérové adaptace způsobené únavou (Kaiser 1962, Mc Burney, Levine a
Cavanaugh 1977). Bez přítomnosti odéru se čich rychle obnoví.

Obr. 4 Vnímání odérů s časem (Kuchner 1953)
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Existuje také dlouhodobá odérová únava závislá na věku. Na základě rozboru čichových
schopností 1955 osob (1158 žen a 797 mužů ve věku od 5 do 99 let) bylo na klinickém středisku pro
výzkum čichu a chuti na Pensylvánské univerzitě (U.S.A.) zjištěno, že u obou pohlaví je nejlepší čich
ve věku od 30 do 60 let, od 60 do 80 se pozvolna zhoršuje (60 % lidí má čich značně narušený,
25 % necítí téměř nic).

Všechny věkové kategorie žen mají lepší čich než muži a také nekuřáci jsou na tom lépe
než kuřáci.

Nadměrně citlivý je čich v těhotenství, v době kojení, při zvýšeném cukru v krvi, při
zánětu ledvin, při migréně a před jakýmkoliv blížícím se onemocněním.

Odérové vjemy mohou být značně idividuální: Johann Wolfgang Goethe si např. v jednom
ze svých dopisů trpce stěžoval, že vzduch, který Schillerovi tolik prospíval, působil na něho samého
jako jed. Byl to vzduch "provoněný " shnilými jablky, který Schillera povzbuzoval, takže míval dokonce
v zásuvce svého psacího stolu shnilá jablka.
I když odéry přímo neohrožují zdraví člověka, při určité koncentraci způsobují ztrátu
jeho výkonnosti, ztrátu soustředění, ztrátu chuti a pocit nevolnosti; proto jsou odstrańovány
hlavně z důvodů psychofyziologických, ale i ekonomických a hygienických, neboť často signalizují
zvýšenou kontaminaci prostředí choroboplodnými mikroby. Při

dlouhodobých expozicích se však

mohou dostavit i stavy úzkosti, deprese a chronické únavy.

U mužů a žen všech věkových kategorií zápach plísní, dlouho stojící vody a myší
vyvolává pocit stísněnosti, podráždění a dokonce i bolení hlavy (Stanford a Reynolds, viz další
kapitola). Bylo zjištěno, že lidé nejméně příznivě reagují ma pachy, které lze nazvat odéry naší
civilizace: různá barviva, oleje, fotografické chemikálie, některé prací prostředky. U 80 % osob
vyvolávají špatnou náladu, pocity hněvu a pobouření.

Muže a ženy všech věkových kategorií rozčilují a omamují vůně zahradních lilií a
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orchidejí; u některých lidí dokonce otupují vnímání.

Ženy všech věkových kategorií snášejí daleko hůře než muži zápach desinfekčních
prostředků a některých silně aromatických léků.
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4 Mikroklima elektroiontové

Aeroionty v interiéru se podílejí na elektroiontovém mikroklimatu, což je složka
prostředí vytvářená negativními a pozitivními ionty v ovzduší, které exponují člověka
a spoluvytvářejí jeho celkový stav.
4.1 Tvorba aeroiontů
Již koncem devatenáctého a začátkem dvacátého století zjistila shodně řada
fyziků, že samovolné vybíjení nabitého elektroskopu je způsobeno vodivými
částicemi - ionty v ovzduší.

Obr. 4.1 Schéma ionizace vzduchu
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Jak dochází k tvorbě těchto iontů ? Za normálního stavu jsou molekuly plynů
elektricky neutrální. Působením ionizační energie dochází k neelastickým
srážkám do té doby neutrálních molekul. V důsledku těchto srážek dochází k
odtržení jednoho nebo více elektronů z orbitální sféry atomu a vznikají tak
dvojice elektricky nabitých částic (obr. 4.1): jednak odtržené elektrony, nesoucí
negativní náboj, jednak zbytek atomu s pozitivním nábojem. Vzniklé částice nejsou
stabilní a spojují se s neutrálními atomy, popř. molekulami do komplexů 10 až
30 molekul, které jsou už poměrně stálé a nazývají se "lehkými ionty"
(aeroionty). Celý proces vzniku lehkých iontů probíhá ve zlomku sekundy.
Zdrojem ionizační energie je nejčastěji
a) působení elektrického pole,
b) působení kosmického, ionizujícího a ultrafialového záření,
c) Lenardův efekt.
Do interiéru vstupují aeroionty jednak z exteriéru, jednak mohou být vytvářeny i v
interiéru budovy.
4.1.1 Tvorba aeroiontů v exteriéru
K tvorbě iontů v exteriéru dochází působením zemského elektrického pole,
kosmického záření a ultrafialové složky slunečního záření.

Obr. 4.2 Schéma elektrického pole Země
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4.1.1.1Tvorba iontů v zemském elektrickém poli
Zeměkouli si lze představit jako obrovský kulový kondenzátor, jehož vnitřní
elektrodou je vodivý povrch Země, nabitý záporně, a druhou elektrodou vrstva
ionizovaného, dobře vodivého ovzduší, tzv. ionosféra, nabitá kladně (obr.4. 2).
Dielektrikem je vrstva špatně vodivého vzduchu tloušťky, resp. výšky, kolem 50 km.
Mezi zemským povrchem a ionosférou je potenciální spád cca 400 000 V, přičemž na
hladině moře a na zemském povrchu malé nadmořské výšky činí obvykle cca 120 130 V na metr a stoupá až na 200 V na metr za pěkného počasí bez atmosférických
poruch. Na horských vrcholcích v důsledku koncentrace equipotenciálních čar (obr.
4.3) pak podle výšky - je až 5000 V na jeden metr. Intenzita elektrického pole je tedy
větší u malé elektrody - u Země a menší u velké elektrody - ionosféry, neboť
průměrná hodnota potenciálního spádu činí pouze cca 8 V na metr (400 000 V : 50
km = 8 V/m). V blízkosti Země dochází v elektrickém poli k urychlení už existujících
vzdušných iontů do té míry, že jejich kinetická energie dostačuje k tomu, aby při
neelastických srážkách těchto iontů s molekulami vzduchu docházelo k nárazové
ionizaci. Poněvadž čtyři pětiny plynných molekul ve vzduchu reprezentuje dusík, je
též čtyřikrát větší pravděpodobnost, že ionizující zásah postihne molekulu dusíku než
molekulu kyslíku.

Obr. 3 Koncentrace ekvipotenciálních čar el. pole na horských vrcholcích s
vysokým výskytem aerobiontů
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Ionizačním nárazem se odtrhne z molekuly dusíku obalový elektron (obr.4.1),
takže vznikne dvojice elektricky nabitých částic: ion dusíku s kladným nábojem a
volný elektron, unášející jedno záporné elementární kvantum elektřiny. Odtržený
elektron není schopen samostatné existence a ukládá se na neutrální atom nebo
molekulu (tzv. apposice), přičemž většinou dává přednost molekule kyslíku a vody.
Takto vzniklé negativní i pozitivní molekuly plynů však za normálních podmínek
nejsou v atmosférickém vzduchu stálé, a obklopují se (v důsledku elektrostatické
indukce) různým počtem neutrálních molekul a vytvářejí tak komplexy o 10 až 30
molekulách. Tyto komplexy jsou již do jisté míry stálé a nazývají se lehkými ionty
(aeroionty), mající podobu:
negativní O2 . (H2O)n
O3 . (H2O)n
OH . (H2O)n
(H2O) . n
pozitivní (H3O) . (H2O)n
Tento proces probíhá ve zlomku sekundy (v době 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 pravděpodobností
ke vzniku neutrální molekuly, čímž končí existence lehkého iontu. Elektrické pole
Země přitom současně rozděluje ionty tak, že ionty opačného (kladného)
znaménka, než je malá elektroda (Země), jsou přitahovány a neutralizovány,
kdežto ionty shodného (záporného) znaménka jsou vypuzovány do postupně
slábnoucího elektrického pole (nejméně se čtvercem vzdálenosti) směrem k
velké elektrodě (ionosféře). Tak dochází k vydatné unipolární ionizaci vzduchu.

4.1.1.2 Tvorba iontů kosmickým, ionizujícím a ultrafialovým zářením
V přirozených podmínkách se na tvorbě vzdušných iontů podílí ionizující záření z
přirozených radioaktivních látek obsažených v prostředí (půdě, vzduchu), dále
kosmické záření a záření těžkých částic, přicházejících do vyšších vrstev atmosféry
ze slunečního záření. Obdobně působí též záření ultrafialové (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 procesu, který již byl popsán při ionizaci
vzduchu v elektrickém poli Země (obr.4.1).
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4.1.1.3Tvorba iontů Lenardovým efektem

Obr. 4.4 Lenardův efekt

Lenard prokázal, že při rozprašování vody do vzduchu,popř. 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 tudíž negativní náboj, kdežto větší kapky nebo
celá hmota vody se stávají pozitivními (Lenardův efekt) (obr.4.4). Při odpařování
vody z vodní hladiny, což je v podstatě unikání molekul vodní páry do vzduchu,
není unášen žádný elektrický náboj, neboť molekulární síly, které jsou elektrické
povahy, nedovolí únik elektrického náboje. K tvorbě iontů nedochází.
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Obr. 4.5 Pokus Malarskiho, prokazující Lenardův efekt (Sprayer - rozprašovač
vody na stlačený vzduch, W - nádoba s vodou, E -elektroda,spojená přes
galvanoměr s vodou v nádobě W, která nabývá kladný potenciál vůči
vodě)

Lenardův efekt lze snadno prokázat pokusem Malarskiho (obr.4.5) (1953).
Lenard zjistil, že na jeden gram vody zachycených velkých kapek s pozitivním
nábojem bylo přeneseno 7.1010 C, což odpovídá asi 4,4.109 elementárních kvant.
Rozprašování 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, ani ozónu, ani oxidů
dusíku.
Jsou-li ve vodě rozpuštěny elektrolyty, mění se celý efekt a elektrolyty se stávají
v tomto smyslu povrchově aktivní, ačkoliv se povrchové napětí vody výrazněji
nemění. S rostoucí koncentrací elektrolytu slábne únik záporného náboje do vzduchu,
až při určité, tzv. reversní (zvratové) koncentraci (Umkehrkonzentration, reversal
concentration) je výsledný balloelektrický náboj nulový. Elektrolyty tudíž výrazně
ovlivňují tvorbu iontů. Negativní ionty se tvoří nejvíce při rozprašování
destilované vody, zatímco u vodovodní vody jejich tvorba klesá na jednu
pětinu a minerální voda (tab.4.2) nedává již téměř žádný Lenardův efekt (tab.4.
3).
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Fontány v parcích mají tedy nejen estetický význam, pokud ovšem
rozprašují čistou, alespoň vodovodní vodu. Vydatným zdrojem negativních
aeroiontů Lenardovým efektem jsou v přírodě vodopády, a to zvláště na čistých
horských řekách, kde bylo naměřeno až 30 000 - 40 000 negativních iontů v cm3.

4.1.1.4 Klasifikace iontů
Ukládání lehkých iontů na heterogenní částice v ovzduší (pevný a tekutý
aerosol, např. prach) vede k tvorbě středních a těžkých Langevinových iontů.
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Souborně se nazývají též pseudoionty, zatímco pro lehké ionty se používá
název aeroionty.
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-1 . s-1); udává rychlost v poli jednotkové
intenzity. Koncentrace iontů v jednotce objemu plynu udává polární vodivost plynů
podle vztahu

λ = (n1 . k1 + n2k2 + ......... + nnkn)e

[A . V-1 . cm-1]

(1)

kde
n = počet iontů v cm3
[cm3]
k = pohyblivost iontů
[cm2 . V-1. s -1]
e = jednotkový elementární náboj [C], [A.s]
Na základě tohoto vztahu je založeno měření koncentrace iontů v ovzduší.
Pohyblivostí lze současně vyjádřit velikost iontů, neboť čím je ion lehčí, tím má také
větší pohyblivost. Podle pohyblivosti se rozlišují již uvedené ionty lehké (aeroionty),
střední a těžké (Langevinovy) (tab.4. 1).

4.1.1.6.Počet iontů v exteriéru
Počet lehkých iontů v čistém vzduchu, např. v lesích, je asi 1000 až 1500 v cm3,
nad mořskou hladinou 500 až 600 v cm3, v čistém městském ovzduší 80 až 200 v
cm3. Se znečištěním vzduchu (kouřem, mlhou, vysokou vlhkostí, prachem) stoupá
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počet středních a těžkých iontů v průměru na 500 až 600 v cm3 i méně. Ve
Frankfurtu nad Mohanem bylo v padesátých letech dokonce naměřeno 64 000
těžkých iontů a v Dublinu 10 000 těžkých iontů v cm3, zatímco počet lehkých iontů se
pohyboval kolem 100 v cm3.
Počet pozitivních a negativních iontů i jejich poměr, tzv. unipolární quocient se
mění jak v průběhu dne , tak i během celého roku (obr. 4.6) (Kérdo, Hay, Svab
1970).

Obr. 4.6 Změna koncentrace pozitivních a negativních iontů a unipolárního
kvocientu během dne a během roku

Vznik mraků, zvláště bouřkových, působí na tento proces rušivě. Část mraků,
přivrácená k Zemi, je totiž negativně zelektrizována a indukuje stejně veliký pozitivní
náboj na přilehlém povrchu země (obr. 4.1). V důsledku tření mezi částicemi mraku
dochází totiž ke vzniku tzv. triboelektřiny, jejímž důsledkem je záporný náboj
původně nenabitého mraku (cumulu) při základně a pozitivní na vrcholu. Postupně
tedy vzniká elektrické pole opačné elektrickému poli za pěkného počasí a počet
vznikajících negativních iontů klesá.
Dojde-li k bouřce, pak se ovšem situace výrazně mění - po ní výrazně vzrůstá počet
negativních iontů a unipolární kvocient klesá (obr.4.7) (Langevin 1962, cit. Dajoz
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1972). Dominantně tu zřejmě působí skutečnost, že blesk svým výbojem vytváří pole
několik tisíc V/cm (Reiter 1974)
.

Obr.4.7 Změna koncentrace pozitivních a negativních iontů a unipolárního
kvocientu před a po bouřce

4.1.2Tvorba aeroiontů v interiéru
Do interiéru budovy vstupují ionty jednak zvenku, jednak se vytvářejí i uvnitř, a to v
elektrických polích zasahujících zvenčí, produkovaných různými přístroji a některými
zdroji ultrafialového záření. Producentem iontů může být i ionizační záření.
Koncentrace iontů v interiéru závisí jednak na koncentraci iontů v exteriéru,
jednak na parciálním tlaku vodních par v interiéru (Jokl, Hapl 1987).
4.1.2.1Tvorba iontů elektrickým polem v interiéru
Elektrické pole uvnitř staveb je výrazně ovlivněno konstrukcí obvodového
pláště. Minimálně je deformují dřevěné a tradiční konstrukce (z cihelného
zdiva), kdežto železobetonové konstrukce a konstrukce s ocelovým skeletem
jej odstiňují, neboť prakticky vytvářejí kolem vnitřního prostoru Faradayovu
klec. V moderní budově postavené v NSR v roce 1972 (desetipodlažní
administrativní budova s železobetonovým skeletem curtain walls, s klimatizací
udržující na přání zaměstnanců teplotu vzduchu 22 °C a rel. vlhkost 46 %, max.
rychlost vzduchu 0,2 m/s, s okenními žaluziemi s listy nastavitelnými automaticky
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fotobuňkou podle úhlu dopadu slunce atd.) nebyl nalezen jediný negativní ani
pozitivní ion (Svab 1974).
Různý stupeň odstínění elektrického pole uvnitř budovy vyvolává změny unipolárního
kvocientu (UQ), který je tím vyšší, čím slabší je pole; např. u prostorových buněk lze
předpokládat min. UQ = 1,6 - 3,0, u nichž Reiter (1974) udává stínění min. 50 %
stejně jako u armovaných betonových konstrukcí. U obvodového pláště z kamene
udává stínění max. 5 %.

Obr.4.8 V prostředí bez elektrického pole (vlevo) je počet vdechovaných
pozitivních a negativních iontů stejný, zatím co v elektrickém poli
(vpravo) převažují vdechované záporné ionty, neboť tělo člověka je
nabito kladně+----------------------------------------------------------+

I když jsou aeroionty ve stíněném interiéru uměle vyráběny, bez přítomnosti
elektrického pole je obtížné docílit převahu negativních iontů ve vdechovaném
vzduchu (obr. 4.8) (Bach 1963), neboť v elektrickém poli má tělo člověka
pozitivní náboj a negativně nabité částice přitahuje. Bez elektrického pole tento
účinek odpadá.
V současné moderní výstavbě se prosazují nízkoenergetické udovy,charakterizované
nejen kvalitními tepelně-izolačními vlastnostmi obvodového pláště,ale i minimální
výměnou vzduchu,aby tepelné ztráty byly minimální. Zvyšují se tím nároky na kvalitu
vzduchu,takže podíl aeroiontů hraje významnou roli.Snížíme-li množství přiváděného
čerstvého vzduchu,vzrůstá úloha obvodového pláště i z hlediska tvorby aerobiontů a
je zásadní otázkou,která materiálně-technická základna je z tohoto pohledu optimální.
Za účelem zodpovězení této otázky byla provedena série měření,jejímž účelem bylo
porovnat z hlediska tvorby aeroiontů některé používané materiálně technické
základny:MTZ I s převažujícím podílem klasických stavebních materiálů,zvláště cihel
a MTZ II s lehkým obvodovým pláštěm,kde převažuje sklo,kovy a plastické
hmoty,resp.přesněji:

26

MTZ I: Nosná svislá konstrukce v celkové tlouštce 38cm je sestavena ze dvou
cihelných zdí tl.15cm oddělených od sebe vzduchovou mezerou tlouštky 8cm
a provázaných po 40cm.Vodorovné nosné konstrukce nad suterénem jsou
tvořeny cihelnou klenbou a nad přízemim a prvním patrem (1. a 2.nadzemní
podlaží)je užito klasických trámových stropů.
MTZ II:Lehké obvodové panely OP-02 (Kovona Boletice) sestávající:-hliníková výplň
z profilovaného eloxovaného plechu tlouštky 0,8mm,-tepelně-izolační výplň
z pěnového polystyrenu tl.50mm,-dřevotřískové desky Bartev tl.165mm.
Statistickým zpracováním naměřených hodnot byl stanoven vztah pro počet
negativních iontů v interiérech:
MTZ I: ni-=162+0,24ne-+14 pw,i

(1/cm3)

MTZ II: ni=46+28,48 pw,i

(1/cm3)

kde ni-= počet negativních iontů v interiéru (1/cm3)
n-e= počet negativních iontů v exteriéru (1/cm3)
pw,i= parciální tlak vodních par v interiéru (torr)
Rozdíl mezi MTZ I a MTZ II bude: 116+0,24 n e- - 14,48 pw,i
Např. pro počet negativních iontů ve venkovním vzduchu 1000 v cm3 a pro teplotu
vzduchu v interiéru 20°C ,rel.vlhkost 50% (p w,i=8,8 torr) bude rozdíl 229 aeroiontů
v cm3. Je zřejmý výrazný positivní vliv cihelné materiálně-technické základny.
4.2 Působení ionizovaného vzduchu na člověka
Aeroionty jsou využívány k terapii různých onemocnění,zvláště dýchacích cest , ale i
endokrinních žláz, spálenin, nervového systému atd. V Praze je např. prováděna
ionizace vzduchu v baletním sále Národního divadla, na operačních sálech a
jednotkách intenzivní péče nemocnice na Bulovce a v dětské léčebně nespecifických
chorob dýchacích v Říčanech u Prahy.
Vzduch chudý na jakékoliv ionty je označován vnímavými osobami jako "těžký",
vzduch s převahou pozitivních iontů jako "dusno", s převahu negativních iontů
jako "řídký a chladný" a s optimálním poměrem pozitivních a negativních iontů
jako "lehký" a "čistý" (Furchner 1968).
Aeroionty jsou katalyzátory biochemických reakcí (Krueger, Reed 1976) a působí na
celkový stav nervového systému. Byl prokázán i nepřímý účinek na člověka
ovlivněním aerosolového a mikrobiálního mikroklimatu.
Působení aeroiontů na člověka se děje pravděpodobně asi z 10 % povrchem kůže a
z 90 % plícemi. Je to dáno skutečností, že plocha kůže lidského těla je asi 1,5 m2,
zatímco povrch plicních sklípků je asi 150 m2.
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Příznivý vliv uměle ionizovaného ovzduší nelze očekávat okamžitě. V závislosti
na délce pobytu v ionizovaném prostředí a na citlivosti jedince se změny
mohou dostavit v průběhu jednoho dne, ale též tří až čtyř týdnů.
4.2.1 Aeroionty jako katalyzátory biochemických reakcí
NEGATIVNÍ IONTY urychlují oxidaci serotoninu, zvyšují afinitu hemoglobinu a
kyslíku a metabolismus ve vodě rozpustných vitaminů. Negativní ionty urychlují
oxidaci serotoninu zásahem do enzymatických procesů. Tím dochází k poklesu jeho
hladiny v krvi a tkáních a k vzrůstu exkrece kyseliny 5-hydroxyindoloctové. Serotonin
(enterotonin, 5-hydroxytryptamin, 5-HT) je biologicky účinná látka ze skupiny
katecholaminů, jež se v organismu tvoří z tryptofanu a oxiduje se
monoaminooxidázou na biologicky neaktivní kyselinu 5-hydroxyindoloctovou,
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 značném množství ve
spodním mezimozku (lower midbrain), kde hraje důležitou roli při tvorbě spánku a
celkové nálady člověka (Krueger, Reed 1976). Ve vysokých koncentracích bývá
obsažen v jedech vos, škorpiónů a ropuch. Vyšší hladina serotoninu vyvolává
tachykardii, drážděním hladkých svalů vyvolává zvýšení krevního tlaku, křeče
bronchů, vedoucí až k astmatickému záchvatu, zvýšení střevní peristaltiky, zvýšení
bolestivosti popálených tkání a zvýšenou agresivitu (Krüger et al. 1963). Reserpin a
negativní ionty redukují množství serotoninu v mezimozku a tím dochází k
jejich výraznému uklidňujícímu (tranquilizačnímu) účinku (Krueger, Reed 1976).
Vzrůstem afinity (slučivosti) hemoglobinu a kyslíku roste parciální tlak kyslíku a klesá
parciální tlak CO2 (Krueger, Reed 1976 a Guillerm et al. 1967). Současně se zvyšuje
metabolismus ve vodě rozpustných vitaminů (Minch 1973). Vzrůst afinity
hemoglobinu a kyslíku a zvýšení metabolismu ve vodě rozpustných vitaminů
zvyšuje kapacitu lidského organismu při statické a dynamické práci a redukuje
požadavky organismu na vitamín C (Minch 1963). V úspěšných střediscích
vrcholového sportu bývalého SSSR a NDR bylo ionizace vzduchu v ložnicích
reprezentantů pro zvýšení výkonnosti použito již před olympiádou v roce 1972.
Důsledkem vzrůstajícího okysličování krve je i růst odolnosti vůči virovým
onemocněním (chřipce), neboť velká část virů je anaerobní (nesnáší působení
kyslíku v krvi). Krueger (1974) uvádí výrazné zvýšení rezistence lidí vůči chřipce při
zvýšení počtu negativních iontů ve vzduchu na 4000 v cm3: ve švýcarské bance
pracovalo v ovzduší s touto koncentrací 309 lidí po dobu 30 týdnů a 362 lidí v
neupravené atmosféře. Poměr onemocnění chřipkou u obou skupin byl vysoký, a to
1:16.
POZITIVNÍ IONTY působí opačně než negativní: např.inaktivní enzymy, jež
rozkládají 5-HT a tím zvyšují jeho hladinu v krvi a tkáních.
Působení převahy kladných iontů ve vzduchu je v přírodě demonstrováno
nepříznivým působením některých suchých teplých větrů (foehn, santaanna,
mistral) (Subman 1980).
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4.2.2 Působení aeroiontů na nervový systém
NEGATIVNÍ IONTY stimulují vliv parasympatického (parasymphaticus)
vegetativního nervového systému, který ekonomizuje biologické procesy a
navíc má i uvedený tranquilizační účinek (v důsledku redukce serotoninu), čímž
dochází k příznivému ovlivňování subjektivního stavu člověka. Vliv na biologické
procesy probíhá přes příznivé působení na retikulo-kortikální vazby, které zvyšují
aktivizační úroveň centrálního nervstva a tím i výkonnost lidského organismu.
Na univerzitě v Buenos Aires (Krueger 1973) byl prokázán pozitivní účinek
negativních iontů na psychoneurózy a syndromy úzkosti a strachu (anxiety
syndroms). Z prací Stanfordské univerzity (USA) je zřejmý pozitivní vliv
negativních aeroiontů na spánek člověka.
Morton a Kershner (1990) zjistili pozitivní vliv negativních iontů na učení dětí, a to jak
normálních, tak i postižených.
POZITIVNÍ IONTY způsobují změny v organismu odpovídající biologickým reakcím,
spojeným se zvýšenou stimulací sympatického (symphaticus) nervového systému.
Pozitivní vliv OPTIMÁLNÍHO ELEKTROIONTOVÉHO MIKROKLIMATU na
subjektivní stav lidí jednoznačně prokázal Žáček (1975). Do výrobny cigaret,
situované v hale tvaru písmene L, jehož ramena jsou 50 m dlouhá a 15 m široká,
instaloval 19 ionizátorů pracujících na principu elektrického pole, vytvářeného
růžicovou elektrodou ofukovanou ventilátorem. Byly umístěny tak, aby jejich výdech
směřoval do místa obsluhy jednotlivých výrobních strojů (ve vzdálenosti 1,8 až 3,0 m).
Ve výrobně cigaret pracuje zhruba 100 žen a stejný počet pracuje v balírně. Ženy
byly dotazovány formou řízeného rozhovoru prováděného vždy toutéž osobou na
existenci a intenzitu subjektivních pocitů, které mohou mít vztah k účinkům
záporných lehkých aeroiontů. Byly dotazovány na:
1. ospalost ve dne,
2. únavu, vyčerpanost,
3. bolesti hlavy,
4. špatnou výkonnost,
5. podrážděnost, vznětlivost,
6. lítostivost, přecitlivělost,
7. smutnou, špatnou náladu,
8. pocit "do ničeho se mi nechce",
9. dechové potíže.
Každá ze sledovaných žen při každém šetření uváděla, zda v posledních 14 dnech
měla tyto postupně vyjmenované pocity a v jaké míře. Odpovědi byly bodovány: 0
bodů (daný pocit žena neměla) až 3 body (velmi silný pocit) (dle psychofyzické
stupnice ASHRAE). Celá akce byla organizována jako šetření s ohledem na hluk,
takže dělnice nebyly ve svých odpovědích ovlivněny vědomím existence
elektroiontového mikroklimatu.
Během studie se četnost kolektivu měnila (mateřská dovolená, odchod do důchodu
atd.), proto při každém následujícím šetření byly do studovaného souboru pojaty
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pouze ty osoby, jež byly dotazovány při předcházejícím vyšetření. Těhotné ženy byly
ze souboru vylučovány.
Výsledky měření jsou uvedeny souborně v tab. 4.4. Údaje o změnách subjektivních
stavů dělnic ve srovnání se stavem zjištěným v lednu 1973 jsou v tab. 4.5. Je zřejmé,
že pracovnice se cítily subjektivně lépe, jestliže ionizátory byly v chodu; jestliže byly
vypnuty, bylo tomu naopak. Při zapnutých ionizátorech se udávaný subjektivní stav
zlepšoval až o 50 - 60 %, po vypnutí se vracel k výchozímu stavu.
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Ke zjištění, zda změny úrovně subjektivních stavů - přes nápadnou shodu s
provozem ionizátorů - přece jen nebyly vyvolány působením mikroklimatických
podmínek, byl podroben v červnu 1975 stejnému šetření i 100členný kolektiv
pracovnic balírny,který za jinak prakticky stejných pracovních podmínek nebyl vlivu
ionizátorů vystaven.
Intenzita subjektivních pocitů, bodově vyjádřená, činila u tohoto kolektivu v průměru
3,4 bodu na osobu, zatímco intenzita těchto pocitů dělnic ve výrobě cigaret činila v
téže době pouze 1,5 bodu na osobu. Protože jde o rozdíl statisticky významný při p =
0,01, lze domněnku o působení mikroklimatických faktorů s dostatečnou jistotou
vyloučit. Přitom intenzita subjektivních pocitů dělnic v balírně (tj. 3,4 bodu na osobu)
je velmi blízká intenzitě, zjištěné u dělnic ve výrobě v době před instalací ionizátorů
(3,2 bodu na osobu) a pravděpodobně vyjadřuje výchozí úroveň těchto pocitů u
průměrného kolektivu žen.
Z výsledků je zřejmé, že provoz ionizátorů ovzduší příznivě ovlivňoval
subjektivní stav dělnic, které se cítily svěžejší, aktivnější a méně unavené. Tento
stav je zřejmě ve vztahu s produkcí záporných iontů, které na místě obsluhy strojů
obsahovaly koncentrace až 16 300 cm-3 vzduchu. U kontrolní skupiny dělnic v balírně,
kde nebyly ionizátory instalovány, byly zjištěny udávané úrovně subjektivního stavu
významně horší.
Tyto výsledky jsou ve shodě s výsledky prací Kimury, Ashiba a Matsushima (Krueger
1973), kteří prokázali, že i když teplota, vlhkost a CO2 v ovzduší interiéru byly na
úrovni komfortu, při nedostatku negativních iontů lidé trpěli depresemi a "nervovým"
pocením.
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4.3 Optimální parametry elektroiontového mikroklimatu

Úroveň elektroiontového mikroklimatu určují dvojí hodnoty, a to přípustné a optimální:
1. V dýchací zóně (170 cm u stojícího, 110 cm u sedícího člověka) je přípustný
minimální počet negativních lehkých iontů 250 ± 50 (200 až 300) v cm3 a
optimální počet minimálně 1250 ± 250 (1000 až 1500) v cm3 vzduchu; pro
psychicky náročné práce (řízení kosmických lodí, práce operátorů apod.) je
třeba optimální hodnotu zvýšit na min. 2250 ± 250 (2000 až 2500). Přípustné
hodnoty vycházejí z naměřených hodnot v čistém městském ovzduší, optimální z
naměřených hodnot v lese a zvýšené optimální z hodnot doporučených pro kosmické
lodi.
2. V dýchací zóně poměr mezi počtem pozitivních a negativních iontů v cm3,
tzv.unipolární kvocient UQ má mít přípustnou hodnotu 1,1 ± 0,9 (0,2 až 2,0) a
optimální 1,25 ± 0,15 (1,1 až 1,4) (5 : 4), což jsou průměrné hodnoty naměřené v
horských střediscích (St.Moritz, Davos, Garmisch)

4. Závěr
Z předkládané studie je zřejmé,že vliv materiálně-technické základny je výrazný u
odérového a elektroiontového mikroklimatu.Z našich pokusů i měření jiných autorů je
prokazatelný optimální vliv cihelného zdiva,a to v obou případech.Např.u odérového
mikroklimatu emituje cihelné zdivo(na vnitřním povrchu s papírovou tapetou) pouze
0,19 mg TVOC/m2h a dle finského hodnocení jej lze zařadit do třídy M 1,to je do té
nejnáročnější.Výrazný je také rozdíl v počtu aeroiontů v budově z cihel a s lehkým
obvodovým pláštěm: 229 v cm3.
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