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Výzkumný projekt: „Měřické hodnocení a ověření potenciálů energetických úspor a kvalita 
vzduchu v místnostech pasivních domů v Norimberku.“1 Zpráva stručně popisuje souhrnné 
výsledky ohledně zatěžování prostředí ve čtyřech pasivních domech škodlivými látkami a 
mikroorganismy.  
 
K projektu 
Čtyři pasivní domy postavené masivní stavební metodou ve stejnou dobu a stejným způsobem 
byly po dobu dvou let vědecky sledovány. V rámci tohoto projektu byl zkoumán potenciál 
energetických úspor a kvalita klimatu v místnostech domů. Tyto čtyři domy byly postaveny 
z pórobetonu a s polystyrénovou izolací v prostoru masivních stěn a s celulózovou izolací u 
dřevěných stavebních stěn a v prostoru střechy. Bližší výběr stavebních hmot proběhl podle 
ekologických hledisek a částečně po předchozích laboratorních zkouškách.  
 

 
Obrázek (B. Schulze Darup) 

                                                 
1 Das Projekt wurde gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und fand in Zusammenarbeit mit n-ergie, 
LGA Bayern, und der EnergieAgentur Mittelfranken statt. 



VOC – snadno těkavé škodlivé látky ve vzduchu v uzavřeném prostoru 
Těkavé Organické Sloučeniny (VOC) se dostávají do budov ve formě ředidel, rozpouštědel 
nebo monomerů zejména z lepidel, nátěrů a těsnících prostředků. Během užívání přispívají 
k zatěžování vnitřního vzduchu především těkavé škodlivé látky ze zařízení domů.  
 
Hodnocení zatížení vnitřního vzduchu těkavými organickými sloučeninami v obytných 
prostorech během výstavby nebo krátce po dokončení lze najít v literatuře velice těžko. Z 
jednotlivých výsledků měření získaných v rámci tohoto projektu si tak lze  učinit obrázek o 
zatížení škodlivými látkami během výstavby a krátce po nastěhování a o křivkách poklesu 
tohoto zatížení.  
 
Postup při zkoumání těkavých organických sloučenin 
Průzkumy byly provedeny pomocí Tenaxu jako nositele odebraných vzorků a termodesorpce 
(GC-MS). Měření byla prováděna během výstavby bez větracího zařízení a s větracím 
zařízením při používání bytových prostor obyvateli. Vzorky vzduchu byly odebrány 
v přízemí, horním podlaží a podkrovním studiu. Pro srovnání časových průběhů koncentrací 
byly pro lepší přehlednost a porovnatelnost proti sobě postaveny pouze výsledky z chodby 1. 
horního podlaží, protože zde se z důvodu proudění vzduchu usměrňovaného ventilační 
jednotkou eviduje průřez ze vzduchu místností v 1. horním podlaží a podkroví a tím se 
zohledňuje prostor z masivních a odlehčených konstrukcí. Kromě toho zde lze spíše očekávat  
poněkud vyšší hodnoty než v pobytových prostorech, kam je přiváděn čerstvý vzduch.  
 
Vyhodnocení celkového množství těkavých organických sloučenin (VOC) bez pentanu 
na příkladu jednoho domu 
 

TVOC celkové množství bez pentanu v µg/m3 

 
Při hodnocení TVOC (celkové množství VOC) by se mělo rozlišovat mezi různými 
definicemi VOC. Definice TVOC uvedená ve směrnici VOC 4300 list 6 se odvolává na 
chromatografickou analytiku. Podle této definice se počítají všechny substance mezi VOC, 
které v analytickém okénku leží mezi hexanem a hexadekanem. Ze substancí evidovaných 
v analytice nepatří pouze aceton a pentan do tohoto definičního oboru. Ve Spolkovém 
zdravotnickém listu (B. Seifert, Směrné hodnoty pro vnitřní vzduch, 3/99) je definována 
cílová hodnota pro vzduch v místnostech. Tato hodnota uvádí řádovou veličinu, která nemá 
být v dlouhodobém průměru podle možnosti překračována a tato veličina je stanovena 
v rozmezí 200-300 µg/m3.  



U prováděných průzkumů se množství VOC pohybuje, jak je běžně pozorováno, i během 
nové výstavby v přijatelném rozsahu, což se u stavebních hmot vybíraných s ohledem na 
minimalizaci potenciálu vyvíjených plynů potvrdilo i při technickém měření. 
 
Dosažení cílových hodnot půl roku po nastěhování v červnu/červenci 2001 lze na základě 
zkušeností ze standardních budov, u nichž byly dílem ještě rok po nastěhování zjištěny vyšší 
hodnoty VOC, přisuzovat kladnému vlivu ventilační jednotky.  
 
Zajímavé to však bude při hodnocení naměřených hodnot z druhé strany normy o VOC. 
Jestliže vezmeme v úvahu celý soubor těkavých uhlovodíků, musíme přihlédnout i k pentanu.  
Pentan je snadno těkavý uhlovodík s bodem varu 36°C, který se používá jako hnací plyn pro 
polystyrénovou izolační pěnu.  
 
Pentan v okolním vzduchu na příkladu jednoho domu 

 
celkové množství Pentan v µg/m3

 

 
 
Během doby výstavby jsou dílem naměřeny extrémní koncentrace vzduchu v uzavřeném 
prostoru až do hodnoty 100.000 µg/m3 (!). Tyto koncentrace lze přisoudit emisím 
z polystyrénové tepelné izolace. Na začátku využívání bytových prostor se však pentan jevil 
jako bezproblémový, protože v průměru je dosahováno hodnot pod 200 µg/m3. Nicméně však 
pentan značně přispívá k celkovému zatížení vzduchu v místnosti těkavými organickými 
sloučeninami, takže výrobce by se měl pokusit snížit potenciál vyvíjených plynů, zvláště když 
u malých dávek nejsou zjištěna žádná data o toxikologickém působení pentanu.  
 
Pro pasivní domy se vyžadují značné tloušťky izolací. U masivních stavebních metod to má 
proto často za následek použití izolace z polystyrénu. Ve výše uvedeném případě byla 
podlahová deska v přízemí a vnější stěny izolovány polystyrénovou izolační pěnou. Proto 
mají ve vnitřním vzduchu hodnoty styrenu jako zbytkové monomery z pěn zajisté zvláštní 
význam.  
 



Výsledky u styrenu v okolním vzduchu na příkladu jednoho domu 
 

styrenu v µg/m3
 

 
 
Naměřené koncentrace styrenu nelze v počáteční fázi hodnotit jako optimální. Tyto 
koncentrace lze ve hmotě zajisté přisoudit polystyrenu jako izolační hmotě, i když i ne 
nevýznamný styren přispěl díky povrchové úpravě k nastěhování obyvatel do domu.  
 
Po nastěhování se podle očekávání zatížení sníží používáním větracího zařízení, pohybuje se 
však zhruba jeden rok po nastěhování obyvatel svými hodnotami mezi 3 až 5 µg/m3 mírně nad 
průměrnou hodnotou v bytech Spolkové republiky. Podle výzkumů BGA (Spolkový 
zdravotnický úřad), bohužel z let 1985 a 1986, lze v bytech Spolkové republiky změřit 
průměrné hodnoty styrenu ve vnitřním vzduchu okolo asi 1 µg/m3. Zajímavá by proto byla 
měření porovnávající stavby postavené podle běžného standardu pro nízkoenergetický dům se 
stavbami postavenými srovnatelnou stavební metodou avšak bez větracího zařízení.  
 
Shrnutí výsledků VOC 
Použití větracího zařízení umožnilo z hlediska hygienických norem pro vnitřní vzduch snížit 
koncentrace škodlivých látek během několika měsíců (v závislosti na nastěhování obyvatel) 
na rozumnou míru. Bez tohoto ventilačního zařízení by křivka poklesu škodlivin nevypadala 
tak příznivě. U srovnatelných objektů s větráním okny stoupne obsah škodlivých látek, a to i 
když došlo ke kompletní výměně vzduchu, již po několika minutách opět na svou předchozí 
vyrovnávací koncentraci. Příčinou tohoto jevu je hromadění látek na povrchu (zatížení 
povrchu), což po vyvětrání tyto koncentrace přechodně utlumí. Pouze permanentní výměnou 
vzduchu je možné snížit tyto koncentrace trvale. Případné chyby při výběru stavebních hmot 
tak neodvratně nezatěžují preventivní zdravotní péči o obyvatelstvo.  
 
Chtěli bychom poukázat na to, že se navzdory vynaloženým nákladům, které vedly u této 
stavební metody k minimalizaci škodlivých látek, ještě objevuje určité relevantní množství 
škodlivin. Na druhé straně to však znamená, že u standardních budov bez ventilační jednotky 
se v mnoha případech musí počítat s vyššími obsahy škodlivých látek, než se všeobecně 
předpokládá.  
 



Zkoumání obsahu plísní ve vnitřním vzduchu 
Položená otázka zněla:  „Liší se koncentrace vnitřního vzduchu s klíčky plísní přenášenými 
vzduchem v pasivních domech s centrální ventilační jednotkou a geotermálním výměníkem 
tepla od koncentrací ve standardních domech, které mají větrání okny?“  Za tímto účelem 
byly provedeny dodatečné zkoušky s domem (označeným jako dům 5; dřevěný dům, 
postavený podle kritérií AKÖH) s kontrolovaným větráním (tzn. odvětrávací zařízení bez 
větracích kanálů, filtrů a geotermálního výměníku).  
 
Postup 
Protože cílem bylo ověřit případné zvláštnosti větracího zařízení, začalo se s odběrem vzorků 
až po nastěhování obyvatel. Před nastěhováním by nebylo možné očekávat, vzhledem 
k prachu na stavbě, žádné reprezentativní hodnoty. K odběru vzorků docházelo ve vnitřním 
prostoru při zapnuté ventilaci, protože to je u zkoumaných pasivních domů normální stav.  
 
Spory plísní jsou přítomné všude ve vnějším vzduchu a jejich počet silně kolísá v závislosti na 
ročním období. Aby se však daly výsledky v interiéru rozumně porovnat, je třeba odebrat 
vzorky paralelně a pokud možno i ve stejnou dobu i z vnitřního i vnějšího vzduchu. Měřítkem 
pro posuzování je proto příslušný poměr zatížení vnějšího i vnitřního vzduchu těmito spory, 
protože spory vyskytující se ve vnějším vzduchu se normálními větracími procesy dostanou 
do interiéru a tam se pak rovněž vyskytují ve značných množstvích.  
 
Jestliže obytný prostor splňuje základní hygienické podmínky – v interiéru nerostou žádné 
houby,  a tak se zde nevyskytuje žádný dodatečný zdroj výskytu výtrusů – pak vnitřní vzduch 
v podstatě odpovídá vnějšímu vzduchu. Protože tento parametr byl stěžejní, bylo při počítání 
„plísní“ rozlišováno pouze mezi takzvanými černými plísněmi (ty jsou na spodní straně 
tmavé) a nečernými plísněmi, jakož i bakteriemi a kvasinkami.  Druhová pestrost jednotlivých 
flór během roku silně kolísá a celkový přehled by proto byl velmi rozsáhlý a vedl by 
s ohledem na omezené náklady ke značnému snížení počtu vzorků. Pokud by se měly škody 
plísněmi způsobené v interiéru přece jen zhodnotit přesně z hlediska lékařské ochrany 
životního prostředí, byla by tato zvolená metoda nedostatečná. 
 
Grafické vyhodnocení  léto / zima 

 
 



Haus - dům; EG - přízemí; OG - horním podlaží; Holzhaus - dřevěný dům; Außen - venkovní prostředí; vormittags - každé 
dopoledne; nachmittags - každé odpoledne; abends - každý večer 
 
Shrnutí 
Při průzkumu plísňových spor vytvářejících kolonie porovnávajícím kvalitu vnitřního a 
vnějšího vzduchu nemohl být v místnostech při čistě kvantitativním hodnocení oproti 
vnějšímu vzduchu zjištěn žádný významně zvýšený výskyt plísňových spor. Ve většině 
případů se počet spor pohybuje pod vnější koncentrací, která navíc podléhá celoročním 
výkyvům. Zjištěné počty klíčků ve vzduchu v místnosti odpovídají podle našich dlouholetých 
zkušeností i těm počtům klíčků u standardně větraných vnitřních prostor bez výskytu plísní. 
Geotermální výměník zkoumané ventilační jednotky, zejména v létě případný slabý bod ve 
vztahu k mikrobiologické kontaminaci díky kondenzaci teplého vzduchu v podzemních 
vedeních, nevykazoval ve zkoumaném období (které je pro plísně vyměřeno velice 
nedostatečně) žádné nápadnosti. 
 
Rozšířený předsudek o tom, že by větrací zařízení mohla posilovat mikrobiální zatížení 
vzduchu v místnosti nebo ho vůbec vyvolávat, nemohl být ve zkoumaných domech potvrzen. 
Změřené počty klíčků plísní ve zkoumaném srovnávacím domě bez centrální ventilační 
jednotky byly tendenčně vyšší než počty klíčků zjištěné v pasivních domech. Toto lze 
vysvětlit filtrem částic používaným u centrální ventilační jednotky, který zachytí část spor hub 
a plísní z vnějšího vzduchu. Ovšem právě tento filtr může být také nevýhodou, jestliže se sám 
stane zdrojem plísní. Možné by to bylo např. za určitých provozních stavů jako při náhlé 
změně počasí ze studeného na teplé v zimní polovině roku nebo při nevhodně umístěných 
filtrech za letního provozu, jestliže filtr je delší dobu provlhlý a ventilační jednotka není ještě 
následně v provozu. Proto by se měl příslušný reprezentační výběr těchto filtrů po jejich 
použití podrobit mikrobiologickému zkoumání. 
 
Celkově se první výsledek ukazuje jako dobrý, i když doba zkoumání v délce zhruba dvou let 
je pro průzkum plísní zajisté příliš krátká. Pozitivní na celé věci je to, že se ve zkoumaném 
zařízení měnily filtry dvakrát ročně. Během této doby se také čistilo vedení potrubí zásobníku 
geotermálního tepla. Důležitým faktorem je také to, že větrací zařízení nebyla prakticky 
odstavována a vedení stavby sledovalo stavební práce velice přísně. Ještě se musí ověřit, zda 
se u ventilačních jednotek, které jsou sledovány méně pečlivě a které jsou v provozu jen 
někdy, dosáhne podobně dobrých hodnot. 
 
Radon 
Radonový plyn (Radon-222) je produktem rozpadu rádia-226 a dostává se ze země do 
vzduchu v prvé řadě difúzí. Tento vzácný plyn se koncentruje pod domem a může do něj 
pronikat různými slabými místy: trhliny ve zdivu a podlahové desce, kabelové kanály a 
potrubní vedení, větrací šachty a světlíky. Vždy podle prováděné výměny vzduchu nebo podle 
zvyklostí při větrání se plyn nahromadí ve vnitřních prostorech.  
 
Vycházeje z průměrné hodnoty cca 50 Bq/m3 radonu ve vzduchu v uzavřeném prostoru, která 
se vyskytuje v německých obytných prostorech, lze vypočítat, že tělo je zatěžováno efektivní 
ekvivalentní dávkou ve výši cca 1,4 mSv/a. V asi 1-2% německých bytů je však možné podle 
dosavadních průzkumů naměřit koncentrace radonu ve výši nad 250 Bq/m3. Radioaktivní 
radon je tedy třeba hodnotit po zdravotní stránce jako velice znepokojivý, protože jako 
neviditelný plyn, navíc bez zápachu a bez chuti, se dostává do plic a zde ozařuje plíce, 
rozpouští se v tělních tekutinách a takto se usazuje v celém organismu. V těle tak mohou 
bezprostředně vznikat nebezpečné následné radioaktivní produkty. Podle statistických odhadů 



zemře v samotných starých spolkových zemích navíc ročně na 2000-6000 lidí na rakovinu 
plic způsobenou radonem. Tím je radon po kouření druhou nejčastější příčinou rakoviny plic. 
 
U zkoumaných pasivních domů je čerstvý vzduch z ventilační jednotky přiváděn přes 
geotermální výměník tepla. Ventilační jednotka je v tomto případě jediným zařízením 
přivádějícím čerstvý vzduch do místností. I když domy v Norimberku nestojí na žádném 
vyloženě radonovém území, je důležité ověřit, zda může radonový plyn ze země pronikat 
např. do kanálů, které jsou přece jen z umělých hmot, a tím případně zatěžovat vnitřní vzduch 
škodlivými látkami „způsobujícími rakovinu“. 
 
Postup při měření radonu: 
Pomocí dvou zařízení s možností dlouhodobého záznamu se měřila aktivní koncentrace 
radonu (vzduch v uzavřeném prostoru) v Bq/m3 současně v místnosti s přívodem čerstvého 
vzduchu a ve skladu. Sklad se nachází v suterénu, normálně se zde větrá okny a nemá žádné 
propojení s ventilační jednotkou.  
 
Pro srovnání se prováděla, ne sice současně, ale přece jen aktuálně, měření koncentrací 
radonu v jednom standardním rodinném domku s větráním okny a v jednom památkově 
chráněném objektu z pískovce - vždy v různých patrech.  

 
Obrázek: „DOSEman“ (Fa. SARAD, Dresden) 
 
Vyhodnocení koncentrací radonu v pasivním domě 

 



Rn-Aktivitätskonzentration - aktivní koncentrace radonu; Schlafzimmer DG - jedné ložnici  podkroví; Souterrain - prostor 
suterénu 
 
Srovnávací koncentrace radonu v jednom standardním rodinném domku s větráním 
okny 

 
Büro  OG – kancelář  horním podlaží; Schlafzimmer  Souterrain - jedné ložnici  prostor suterénu 
 
Shrnutí výsledků měření radonu 
U záznamů učiněných v pasivním domě je nápadný nárůst koncentrace radonu ve spíži, a to 
na řádovou veličinu, která si již zaslouží pozornost. Tuto skutečnost by bylo možné vysvětlit 
tím, že se „sklepní okna“ nacházejí přímo nad zemí a tak vzduch obohacený o radon teče 
stejně jako voda při větrání blízko při zemi do níže umístěné spíže a tam setrvává, protože 
prostor suterénu není napojen na žádné větrací zařízení.  
 
Podezření, že radon by se mohl ve větším množství dostávat do vnitřních prostor přívodním 
potrubím vzduchu (geotermální výměník tepla) ventilační jednotky umístěném v zemi, se u 
zkoumaných domů nepotvrdilo. Avšak mělo by se také uvážit, že se přitom jedná o bodové 
průzkumy, které nelze paušálně přenášet na všechna ventilační zařízení. Chyby při realizaci 
stavby mohou zejména zde vést  rychle k opačným efektům s vážnými následky. Pomocí 
dalších průzkumů by se mělo ověřit, zda se geotermální výměníky jeví jako bezproblémové i 
na území s nápadným výskytem radonu. 
 
Koncentrace radonu v pasivních domech jsou díky efektivnější výměně vzduchu dokonce 
spíše nižší než v obytných prostorech postavených standardním způsobem. Ovšem tento 
faktor by se měl u ventilačních zařízení s geotermálními výměníky tepla nebo nasáváním 
čerstvého vzduchu u země pravidelně kontrolovat, protože právě přímo nad zemí jsou 
koncentrace radonu zvláště vysoké a mohou tak být pravidelně čerpány do těchto domů.  
 
Koncentrace vzduchových iontů ve vnitřním vzduchu 
Za ionty jsou označovány elektricky nabité atomy nebo molekuly. Vznikají ionizací 
z původně elektricky neutrálních částic.  
 



Vždy podle převažující polarity elementárních nábojů lze rozlišovat záporné ionty, které mají 
přebytek elektronů, a kladné ionty, u nichž existuje méně elektronů ve formě protonů.  
 
Ionty vznikají tím, že částice bohaté na energii nebo ionizující vlnové záření oddělí od 
původně neutrální molekuly nebo atomu jeden nebo více elektronů. Tyto elektrony se poté 
mohou zase usazovat na jiných částečkách a tím tvořit nové ionty. Příčinou výskytu 
přírodních iontů vzduchu ve volné přírodě je přirozená radioaktivita, ultrafialové záření, údery 
bleskem v atmosféře, ale také rozprašování vody atd. Uměle mohou ionty vzduchu vznikat 
pomocí „otevřeného plamene“, rozprašováním vody, vysokým napětím příp. ionizací a 
radioaktivními preparáty.  
 
Za zdraví prospěšné se považují záporné a kladné malé ionty v prostoru přirozené koncentrace 
vnějšího vzduchu. Odchylka od této skutečnosti ve vnitřních prostorech se považuje ve 
stavební biologii za příznak narušeného klimatu v místnosti. Cílem proto bylo ověřit, zda 
existují nějaké příznaky, které by tyto úvahy podpořily.  
 
Postup při měření iontů 
Pomocí přístrojů s možností dlouhodobého záznamu se měřila koncentrace iontů vzduchu 
jako záporný/kladný iontový náboj na cm3 v prostoru přiváděného čerstvého vzduchu. Použitá 
měřicí technika umožnila měřit kladný a záporný iontový náboj každého odebraného vzorku 
proudícího vzduchu, a to vždy střídavě jedním přístrojem podle řídícího softwarového 
programu. 
 
Koncentrace vzduchových iontů (+/-) v pasivním domě 

 
 



Shrnutí 
Ionty vzduchu, kladné i záporné, se v místnosti pohybují mezi 200 a 300 ekvivalenty 
iontových nábojů/cm3. Množství zátěže je mezi kladnými a zápornými ionty vyvážené, 
neexistují tedy žádné deformace.  
 
Pro ionty ve vnějším vzduchu ve výšce nad 300 metrů nad mořem, jako v uvedeném případě, 
lze za normálního počasí a bez zvýšeného znečištění vzduchu očekávat množství mezi 200 a 
300 ionty/cm3.  Srovnávací měření vnějšího vzduchu ve stejnou dobu poskytne hodnoty 
v průměru 200 ekvivalentů nábojů/cm3.  
 
Příslušná měření ionizace vzduchu ve dvou pasivních domech dokázala, že jak kvantitativní 
tak také kvalitativní složení iontů vzduchu v uzavřeném prostoru  zde odpovídá hodnotám pro 
standardní domy. Zkoumaná větrací zařízení neovlivňují negativně kvalitu nasávaného 
vzduchu.  I podle stavebně biologických kritérií se zde technicky upravený čerstvý vzduch 
neliší od nezměněného přírodního venkovního vzduchu.  
 
 
 
Der vollständige Forschungsbericht ist als CD (Schulze Darup, B. (Hrsg.): Passivhaus-Projektbericht, Energie und 
Raumluftqualität, Messtechnische Evaluierung und Verifizierung der energetischen Einsparpotentiale und Raumluftqualität 
an Passivhäusern in Nürnberg; Fürth 2002) veröffentlicht und kann im Verlag des AnBUS e.V. für 39,90 Euro bestellt 
werden. 
 


