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Abstract: Indoor contamination and their health impacts  

Purpose of this paper is to review the types of building pollutants that could 
present a hazardous risk to health of buildings occupants. Common indoor air 
pollutants, their sources and health impacts are assigning into 3 groups: (1) 
pollutants from natural sources, (2) pollutants from combustion (burning) and (3) 
pollutants from man-made sources. Sick building syndrome (SBS) is comment on 
briefly, too.  
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ÚVOD 

Hoci problémy kvality ovzdušia v domácnostiach a pracovnom prostredí, ktoré 
nebolo spojené s priemyslom, sa sledovali už v 70-tych rokoch minulého 
storočia, vedecký záujem o túto problematiku bol malý a dá sa povedať, že ešte 
aj dnes sa oveľa väčšia pozornosť venuje hodnoteniu kvality vonkajšieho 
prostredia. Tento trend pretrváva aj napriek tomu, že dnes už väčšina 
obyvateľstva ekonomicky vyspelých a rýchlo sa rozvíjajúcich krajín trávi väčšinu 
svojho času vnútri (tab. 1) (ANONYMUS 2008). Aj keď sa jednoznačne nedá 
povedať, že vnútorné prostredie je zo zdravotného hľadiska nebezpečnejšie, 
výskumy potvrdili, že koncentrácia kontaminantov vo vnútornom prostredí je 
často vyššia ako tá, ktorá sa vyskytuje vonku.  
 
Tab. 1: Priemerný čas strávený vo vnútornom a vonkajšom prostredí (%) 

 

Dospelí Deti 

doma 69 doma 70 

práca (kancelárie, fabriky) 5,4 ostatné vnútorné priestory 15 

bary a reštaurácie 1,8 uzatvorená preprava 4 

iné vnútorné priestory 11 otvorená preprava 1 

vozidlá 5,5 vonku 10 

vonku 7,6   
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KONTAMINÁCIA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA   

V súčasnosti sa záujem o zdravotné dopady zlej kvality ovzdušia vo vnútornom 
prostredí neustále zvyšuje. Aj napriek tomu, že veľká väčšina budov nevykazuje 
okamžité a zrejmé problémy, široké spektrum symptómov a ochorení sa 
označuje práve ako dôsledok nepriemyselného znečistenia ovzdušia 
vnútorného prostredia (REDLICH et al. 1997). Problémy, ktoré sa spájajú s 
pobytom vnútri sa preto môžu stať najbežnejšími environmentálnymi 
zdravotnými otázkami, ktoré budú musieť lekári riešiť (SELTZER 1995).  

Dnes sa v moderných domácnostiach využívajú na varenie a ohrev také 
fosílne palivá ako zemný plyn, skvapalnený ropný plyn, vyhrievacie oleje a 
elektrina. Otravy oxidom uhoľnatým sa uvádzajú už len sporadicky, hlavne ako 
výsledok nesprávneho použitia a nedostatočnej ventilácie zariadení. Objavujú 
sa ale obavy z expozície k oxidu dusičnému (NO2) uvoľňovanému z plynových 
sporákov. Pri porovnaní so spaľovaním pevných palív, uvoľňujú plynné palivá z 
jednoduchých zariadení značne menšie znečistenie, vrátane pevných častíc 
(PM), CO, oči dráždiacich prchavých organických látok (napr. aldehydy) a 
karcinogénnych látok (benzén, 1,3-butadién, polycyklické aromatické 
uhľovodíky (PAH)) (ZHANG & SMITH 1999).  

Dôležitým zdrojom expozície vo vnútornom prostredí môžu byť látky 
uvoľňované z konštrukčných materiálov, zariadení budov, nábytku a iných 
úžitkových predmetov. Najmä staršie budovy postavené do polovice 70-tych 
rokov minulého storočia, môžu obsahovať azbest, ktorého používanie je dnes 
už zakázané, alebo farby obsahujúce olovo. V posledných desaťročiach sa 
spôsob, akým sa budovy stavajú a prevádzkujú, rapídne zmenil. Moderné domy 
a úradné budovy sú oveľa lepšie izolované a vo veľkom množstve sa vyskytujú 
budovy, v ktorých sa za hodinu vymení len 2,2 až 0,3 % objemu vzduchu 
(PLATTS-MILLS et al. 1996). V starších nehnuteľnostiach, najmä tých s 
otvoreným ohniskom, bola bežná výmena všetkého vzduchu v priebehu 1 
hodiny. Zlepšenie izolácie sprevádzalo množstvo iných modifikácií v 
manažmente vnútorného prostredia a konštrukčných výhod využívajúcich 
syntetické stavebné materiály (RASSIA & PARDALOS 2014). Všetky tieto zmenu 
vedú k tomu, že obydlia sa stávajú pohodlnejšími, ale zároveň aj uvoľňujúcimi 
do ovzdušia vysoké koncentrácie kontaminantov typických pre vonkajšie 
prostredie (TEICHMAN 1995). Kombinácia slabej ventilácie a prítomnosti 
mnohých zdrojov syntetických látok vedie ku zvýšenej kontaminácii vnútorného 
prostredia prchavými organickými látkami (VOCs), ku ktorý patria benzén, 
toluén, formaldehyd, poloprchavými organickými látkami (SVOCs), ku ktorým 
patria zmäkčené plasty a pesticídy, a ľudskými výlučkami. Práve tieto 
kontaminácie sú označované ako činitele, ktoré v najväčšej miere prispievajú k 
symptómom ochorení, ktoré sa v posledných desaťročiach označujú ako tzv. 
syndrómy chorých budov. Hoci etiológia týchto symptómov stále nie je jasná, 
predpokladá sa, že mnoho prípadov respiračných ochorení, alergií a astmy, 
medicínsky nevysvetliteľných symptómov, vrátane syndrómu chorých budov a 
rakoviny, je spôsobených práve zlou kvalitou vnútorného prostredia ako v 
rozvinutých tak aj v rozvojových krajinách (ZHANG & SMITH 2003).  
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BEŽNÉ KONTAMINANTY VNÚTORNÉHO PROSTREDIA: ZDROJE A 
ZDRAVOTNÉ DOPADY 

Štúdie EPA poukazujú, že ovzdušie vnútri budov je často 2 až 5-krát viac 
znečistené ako vonkajšie prostredie. V kombinácii s tým, že takmer 90 % času 
trávime vnútri, nemôžeme kvalitu vnútorného ovzdušia v žiadnom prípade 
podceňovať (KIM & YU 2014). 10 hlavných kontaminantov vnútorného ovzdušia 
sa dá zaradiť do 3 základných skupín: (1) polutanty z prírodných zdrojov; (2) 
polutanty zo spaľovania; (3) polutanty z človekom vyrobených materiálov.  
 
1. Polutanty z prírodných zdrojov 

Medzi hlavné kontaminanty vnútorných priestorov, ktorých pôvod je v 
prírodných zdrojoch, patria radón a biologické kontaminanty. Ich zdroje a hlavné 
zdravotné dopady sú uvedené v tab. 2.  
 
Tab. 2: Prírodné polutanty, ich hlavné zdroje a základné zdravotné účinky 

 

Polutanty z prírodných zdrojov 

Polutant Hlavný zdroj v domácnosti 
Možné zdravotné 

dopady 

Radón – bezfarebný 

plyn, bez chute a 
zápachu pochádzajúci z 
rádioaktívneho rozpadu 
uránu alebo rádia  

- zem a horniny pod budovami 
- niektoré stavebné materiály 

získané zo zeme 
- podzemná voda, voda z 

vlastných studní 

- oneskorené prejavy 
- rakovina pľúc (odhad 

20 000 úmrtí na 
rakovinu pľúc ročne – 
veľké riziko u 
fajčiarov) 

Biologické 
kontaminanty – plesne a 

huby, baktérie, vírusy, 
prach, roztoče, hmyz, 
domáce zvieratá 

- prach v domácnosti 
- infikovaní ľudia a zvieratá 
- posteľná bielizeň 
- zle udržiavané zvlhčovače, 

odvlhčovače a klimatizácie 
- vlhké a navlhnuté povrchy 
- koberce a domáce zariadenie 

- alergie a astma 
- bolesti hlavy 
- podráždenie očí, 

nosa, hrdla 
- nachladnutia, chrípka, 

zápal pľúc 

 

Radón je vysoko rádioaktívny plyn, ktorý môže vstupovať do domov z 
podložia – hornín a pôd, vodných prameňov a stavebných materiálov 
používaných na stavbu budov (IARC 1988). Nebezpečenstvo radónu spočíva v 
tom, že je bezfarebný, bez chute a zápachu a nevyvoláva okamžité symptómy. 

Po inhalácii radónu a produktov jeho rozpadu sa v pľúcach uvoľňujú  častice, 
ktoré môžu poškodzovať citlivý epitel priedušiek a bunky pľúc, čo vedie k 
rakovine pľúc. Okrem rakoviny pľúc sa expozícia radónu spája aj s vývojom 
akútnej myeloidnej a lymfoblastickej leukémie. Štúdie U.S. Consumer Product 
Safety Commision (CPSC) poukazujú, že jeho koncentrácia v budovách je viac 
ako 3-krát vyššia ako vo vonkajšom prostredí. Podľa odhadov CPSC spôsobuje 
radón ročne 7 000 až 30 000 úmrtí na rakovinu pľúc.  

Biologické kontaminanty – hoci diskusia okolo kontaminácie vnútorného 
prostredia sa zvyčajne sústreďuje na chemické polutanty, nedajú sa prehliadať 
ani zdravotné dopady inhalovaných častíc, pochádzajúcich z biologického 
materiálu prítomného v obydliach a sídlach. Biologické agensy môžu vyvolávať 
ochorenia prostredníctvom atopických mechanizmov, infekčnými procesmi 
alebo priamo toxicitou. Prach z kobercov, pohoviek a vzdušných potrubí je 
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najväčším zdrojom mnohých biologických alergénov (CARRER & MOSCATO 
2004). Polutanty z biologických zdrojov môžu poškodiť organizmus človeka, 
vrátane dráždenia očí, hrdla, nosa a pľúc, vyvolať problémy s dýchaním až 
astmu, horúčky a mnohé infekčné ochorenia.  

 
Biologické alergény 

Pravdepodobne najviac preštudovaným zdrojom vnútorných alergénov sú 

prachové roztoče, z ktorých väčšina preferuje konštantnú teplotu okolo 25 C a 
relatívnu vlhkosť 70 až 80 %. Nedarí sa im v chladných a suchých 
podmienkach. Roztoče radi osídľujú mäkké bytové zariadenia, akými sú 
pohovky, kreslá, koberce, periny, vankúše a matrace (MILIÁN & DÍAZ 2004). 
Výlučky (trus) roztočov, ktoré sú primárnym zdrojom vnútorných alergénov, sú 
ukryté v obale z intestinálnych enzýmov, vrátane bielkovín, ktoré sú silno 
alergénne. Hoci pre jeden z najčastejších druhov Dermatophagoides 
pteronyssinus, bolo identifikovaných viac ako 10 rôznych antigénov, Der p 1, 
ktorý bol identifikovaný ako prvý, je uvádzaný najčastejšie. V 1 g prachu z 
domácnosti môže byť viac ako 100 000 častíc výkalov roztočov a ich veľkosť sa 
v priemere pohybuje medzi 10–40 µm. Aj keď sa takto veľké častice (ich 
veľkosť sa zhoduje s veľkosťou peľových zŕn) neudržia dlho v ovzduší, ich 
koncentrácia sa môže v miestnostiach so zvíreným prachom zvýšiť viac ako 1 
000 krát (KALRA et al. 1990). Na základe výskumov sa dnes predpokladá, že až 
85 % alergií pochádza zo vzdušných alergénov, ktorých pôvod je v roztočoch 
(PLATTS-MILLS & CARTER 1997).  

Podobne ako prachové roztoče aj šváby sa spájajú s manifestáciou 
symptómov alergickej astmy a uvádza sa, že v USA je viac ako 60 % 
astmatických testov pozitívnych na alergény zo švábov (KUSTER 1996). V 
európskych domácnostiach sa bežne vyskytuje šváb nemecký Blattella 
germanica, z ktorého sa izolovalo najmenej 5 antigénov (Bla g 1–5). Alergény 
sa vyskytovali ako v tele tak aj vo fekáliách švábov a ich koncentrácie sa 
zvyšovali v miestnostiach, kde boli dlážky pokryté textíliami (VAN WIJNEN et al. 
1997).  

Ďalším nepochybne veľmi významným zdrojom alergénov, najmä v 
chladných klimatických podmienkach menej vhodných pre roztoče, sú v 
domácnostiach mačky a psy. Alergén (Fel d) sa našiel v slinách aj koži mačiek. 
Veľkosť najdôležitejšieho alergénu Fed d 1 je malá a preto zostáva v ovzduší 
veľa hodín. Jeho koncentrácia v domácom prachu môže presiahnuť 10 µg.g

-1
 a 

jeho hladiny v ovzduší sa môžu pohybovať od 2 do 20 ng.m
-3

 (LUCZYNSKA 
1994). Podobne ako alergény mačiek aj alergény psov sa vyskytujú hlavne v ich 
slinách a lupinách, pričom ako hlavný alergén bol stanovený Can f 1 (PUERTA et 
al. 1997). Keďže Fel d a Cad f sa ľahko transportujú dotykom so šatstvom, 
expozícia týmito alergénmi môže byť problémom aj na verejných miestach, 
akými sú školy, vlaky a nemocnice, kde domáce zvieratá nemajú povolený 
vstup.  
 
Huby, baktérie a vírusy 

Mikroorganizmy sú dôležitou formou biologického znečistenia vnútorného 
prostredia. Huby sa objavujú predovšetkým vo vlhkých domoch s konštrukčnými 
poruchami alebo pivnicami a podzemnými priestormi. Aj napriek problémom s 
odberom vzoriek húb z ovzdušia sú vnútorné kontaminácie baktériami a hubami 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carrer%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15584447
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moscato%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15584447
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preštudované veľmi dobre. Medzi najčastejšie izolované huby z vnútorného 
prostredia patrí Penicillium, ktoré sa vyskytuje až v 53 % odobraných vzoriek. 
Za ním nasledujú Cladosporium a Aspergillus. Dominantnou baktériou je 
Bacillus a následne Staphylococcus a Micrococcus (DOTTERUD et al. 1995). 
Expozícia vzdušným baktériám a hubám sa spája s mnohými menej presne 
stanovenými symptómami (tab. 3). 

Mnohé súčasné výskumy plesní a húb poukazujú, že alergické reakcie 
nemusia byť najvýznamnejším faktorom pri vývoji respiračných symptómov, 
ktoré sa spájajú s expozíciou ku spóram. Mnohé huby prirodzene produkujú 
toxické látky, mykotoxíny, vyvolávajúce rôzne akútne a chronické systémové 
účinky, ktoré sa nedajú pripísať rastu húb v hostiteľovi (THIBOLDEAUX 2004). 
Mykotoxíny emitované hubami sú ľahko absorbované cez membrány 
dýchacieho systému a ich prítomnosť v pľúcach ovplyvňuje imunitný systém a 
vyvoláva prudké reakcie.  
 
Tab. 3:  Ochorenia a zdravotné symptómy spájané s expozíciou baktériám a hubám 

(IEH 1996) 
 

Ochorenie/symptóm Pôvodca 

rinitída – zápal nosnej sliznice 
a iné symptómy zápalov 
horných dýchacích ciest 

Alternaria, Cladosporium, Epicoccum 

astma rôzne aspergily a penicília, Alternaria, 
Cladosporium, Mucor, Stachybotrys, Serpula (suchá 

hniloba) 

vlhká horúčka  Gram-negatívne bakatérie a ich lipopolysacharidové 
endotoxíny, aktinomycéty a huby 

nejasné alergické zápaly 
alveol 

Cladosporium, Sporobolomyces, Aureobasidium, 
Acremonium, Rhodotorula, Trichosporon, Serpula, 
Penicillium, Bacillus 

atopické dermatitídy Trichosporon, Serpula, Penicillium, Bacillus, 
Alternaria, Aspergillus, Cladosporium  

 

Pravdepodobne najznámejším infekčným ochorením, ktoré sa spája s 
vnútorným prostredím je legionárska choroba (legionelóza, Pontiacká horúčka), 
ktorej pôvodcom je baktéria Legionella pneumophila (ŠPALEKOVÁ 2010). 
Typické symptómy zahŕňajú nepokoj a bolesti hlavy, po ktorých nasleduje suchý 
kašeľ, bolesť na hrudi, hnačky a rôzne neurologické prejavy. Typickými 
rezervoármi legionel sú zvlhčovače vzduchu, klimatizačné chladiace veže, 
potrubia na teplú vodu, sprchovacie hlavice, kanalizačné systémy, miesta, kde 
voda stagnuje, v slepých častiach na gumových a silikónových tesneniach 
starých recirkulačných systémov. Do nedávna sa uvádzalo, že legionely sa 
dostávajú do pľúc inhaláciou aerosólov. Dnes sa predpokladá, že mnohé 
prípady sa môžu spájať práve s pitnou vodou.  

Ďalšími infekčnými ochoreniami, ktoré sa môže šíriť v budovách nezávisle 
od človeka sú Q horúčka a tuberkulóza.  
 
2. Polutanty zo spaľovania 

S kúrením sa spája množstvo kontaminantov, medzi ktorými prevláda CO, 
oxidy dusíka a oxid siričitý, jemné suspendované častice ale aj široká škála 
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VOCs a SVOCs. Každodenná expozícia ku kontaminantom neúplného horenia 
vyvoláva ako akútne tak aj chronické zdravotné riziká (tab. 4).  
WHO odhaduje, že dym zo spaľovania fosílnych palív patrí medzi jeden z 10 
najdôležitejších rizikových faktorov z hľadiska svetového zdravia a odhaduje sa, 
že ročne spôsobí 1,6 milióna úmrtí (WHO 2002).  
 
Tab. 4: Polutanty vytvárané pri spaľovaní, ich hlavné zdroje a základné zdravotné účinky 

 

Polutanty zo spaľovania 

Polutant Zdroje Zdravotné účinky 

Oxid uhoľnatý (CO) – 

bezfarebný plyn, bez 
zápachu, ktorý sa vytvára 
neúplným horením 
všetkých uhlíkových palív 

- zariadenia na ohrev 
(pece, ohrievače vody, 
krby) využívajúce zemný 
plyn, petrolej 

- pece na drevo a uhlie 
- krby 
- varné platne 
- grily na drevené uhlie 
- motory (benzínové, 

dízlové) 
- tabakový dym 

- bolesti hlavy, ospalosť, 
závrate 

- zhoršené dýchanie a 
videnie, zhoršenie 
funkcie mozgu 

- symptómy pripomínajúce 
chrípku 

- vysoké hladiny môžu 
spôsobiť smrť 

Oxidy dusíka a oxid 
siričitý – plyny 

vytvárajúce sa pri 
neúplnom horení všetkých 
uhlíkových palív 

- rovnaké ako pri oxide 
uhoľnatom 

- poškodenie respiračného 
systému a pľúc (oxid 
dusičný) 

- dráždenie očí, nosa a 
dýchacieho systému 

Vdychované 
suspendované častice 
(RSP) – dostatočne malé 

častice rôznej veľkosti, 
tvaru a úrovne toxicity, 
ktoré môžu byť vdýchnuté 

- drevo spaľujúce pece, 
krby 

- upchané petrolejové 
ohrievače 

- plynové sporáky, pece, 
ohrievače 

- vysávače 
- tabakový dym 
- mydlové prášky, peľ, 

prach, čistiace a 
kuchynské spreje 

- dráždenie očí, nosa a 
hrdla 

- respiračné infekcie a 
bronchitídy  

- emfyzém 
- rakovina pľúc 

Tabakový dym – dym 

vydychovaný fajčiarmi 
- cigarety 
- cigary 
- fajky 

- dráždenie očí, nosa a 
hrdla 

- dráždenie respiračného 
systému (dýchavičnosť, 
kašľanie) 

- bronchitídy a pneumónie 
(hlavne u detí) 

- zvýšené riziko emfyzému, 
rakoviny pľúc a ochorení 
srdca  

 

V literatúre sa uvádza, že dym z pevných palív je rizikovým faktorom hlavne 
pre akútne respiračné ochorenia, chronické obštrukčné pľúcne ochorenia a 
rakovinu pľúc z uhoľného dymu. V závislosti od geologických podmienok, v 
ktorých sa uhlie vytvára, sa môžu pri jeho použití v domácnostiach uvoľňovať 
rozdielne hladiny oxidu siričitého SO2 a iných toxických prvkov (F a As) (GE et 
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al. 2001). Významným zdrojom kontaminácie vnútorného prostredia produktmi 
spaľovania je aj cigaretový dym. 

Oxid uhoľnatý (CO) je toxický plyn bez zápachu, ktorý sa vytvára pri 
nedokonalom spaľovaní (IEH 1996) a jeho zdrojmi sú v domácnostiach 
ohrievače vody, plyn a uhlie spaľujúce ohrievače. Jeho vysoké hladiny vo 
vnútornom prostredí môžu byť aj výsledkom vstupu ovzdušia z vonkajšieho 
prostredia znečisteného výparmi automobilov cez ventilačné systémy do budov.  

Toxicita CO sa spája s jeho vysokou afinitou k proteínom prenášajúcim 
kyslík, akými sú hemoglobín a myoglobín. Keďže jeho afinita ku hemoglobínu je 
asi 200-krát väčšia ako kyslíka, CO kyslík nahrádza a vytvára 
karboxyhemoglobín (COHb), čím znižuje kapacitu prenosu kyslíka krvou. CO 
môže interferovať aj s difúziou kyslíka v mitochondriách a intracelulárnou 
oxidáciou (BLUMENTHAL 2001). 

Oxidy dusíka – oxid dusičitý (NO2) je vo vode rozpustný červený až hnedý 
plyn s ostrým štipľavým zápachom, ktorý sa vytvára počas horenia pri vysokých 
teplotách. Produkcia NO2 sa predovšetkým spája s používaním plynových 
spotrebičov, petrolejových ohrievačov a sporákov na drevo. Jeho významným 
prispievateľom je aj cigaretový dym a vonkajšie prostredie, aj keď sú v ňom jeho 
hladiny relatívne nízke. Oxid dusičitý je oxidačné činidlo, ktoré môže dráždiť 
mukózne membrány pľúc. Expozícia k NO2 zvyšuje frekvenciu výskytu 
respiračných infekcií a nepriaznivo pôsobí na funkciu pľúc (LI et al. 1994). 

Oxid siričitý (SO2) – vzniká oxidáciou síry pri spaľovaní uhlia a iných síru 
obsahujúcich palív. Je to bezfarebný plyn so silným prenikavým zápachom, 
ktorý je cítiť pri koncentrácii 0,9 mg.m

-3
. Je ľahko rozpustný vo vode a vo 

vzdušných vodných kvapkách môže byť oxidovaný (JONES 1999).  

Z hľadiska jeho zdravotných účinkov sú dôležité dve látky: je to samotné 
SO2 a kyslé aerosóly, ktoré môžu byť výsledkom jeho oxidácie v atmosfére. 
Absorpcia SO2 v mukóznych membránach nosa a horných dýchacích ciest je 
výsledkom ich rozpustnosti vo vode. Depozícia kyslých aerosólov v 
respiračnom trakte závisí na veľkosti distribuovaných kvapiek a vlhkosti 
vnútorného prostredia. Je len málo údajov o krátkodobých zdravotných 
vplyvoch, ktoré sú typické pre vnútorné koncentrácie. Dlhodobé expozície SO2 
vo vnútornom prostredí zvyšujú výskyt chronických respiračných problémov 
(JONES 1999). 

Vdychované suspendované častice (RSP) – dym zo spaľovania dreva a 
fosílnych palív tvorí po fyzikálnej aj chemickej stránke vysoko komplexnú zmes 
polutantov s toxickými vlastnosťami. Jednou z hlavných zložiek sú 
suspendované častice tvorené aerosólmi s veľmi malým priemerom okolo 6-7 
µm, ktoré vstupujú a ostávajú v pľúcach (ZHANG & SMITH 2003). Zmes tvoria 
organické aj anorganické látky vrátane aromatických uhľovodíkov, stopových 
kovov, dusičnanov a síranov. Za jednu z veľmi toxických zložiek RSP sa 
považujú polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH), ktoré majú karcinogénny 
potenciál (CHEN & LIAO 2006). Tieto v tukoch rozpustné látky sa vytvárajú pri 
nedokonalom horení a obsahujú veľké množstvo organických látok, ktoré majú 
dve alebo viac benzénových jadier. RSP podobne ako iné polutanty vnútorného 
prostredia dráždia oči, nos a hrdlo a môžu vyvolať bronchitídu. Udáva sa, že 
môžu byť aj jednou z príčin rakoviny pľúc.  
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Tabakový dym vydychovaný fajčiarmi je ďalším z produktov spaľovania, 
ktorý je vo vnútorných priestoroch veľmi častý a spája sa s vysokým počtom 
ťažkých záchvatov astmy najmä u detí. Hoci škodlivé účinky fajčenia sú známe 
už niekoľko desaťročí, nepriaznivým účinkom inhalácie tabakového dymu (ETS) 
na populáciu nefajčiarov (pasívne fajčenie) sa venuje pozornosť len v 
poslednom období. Tabakový dym je aerosól obsahujúci niekoľko stoviek látok, 
ktoré sú distribuované ako častice, para a plyny. Nakoľko veľká časť populácie 
je pravidelne vystavovaná tabakovému dymu, tento polutant sa považuje 
celosvetovo za najdôležitejší kontaminant ako domácností tak aj verejných a 
úradných budov. Zložky ETS sa zvyčajne delia na tie, ktoré sa spájajú s 
bočným alebo s hlavným prúdom dymu. Hlavný prúd dymu (MS) je ten, ktorý 
priamo vydychujú fajčiari, kým bočný prúd dymu (SS) je emitovaný z tlejúceho 
tabaku medzi potiahnutiami z cigarety. V obidvoch týchto zložkách sa stanovilo 
veľa látok s dráždivými a karcinogénnymi účinkami (ANONYMUS 2010). 

Najbežnejšími akútnymi zdravotnými účinkami, ktoré sa spájajú s ETS je 
dráždenie očí, nosa a hrdla. Tabakový dym obsahuje aj látky, ktoré aktivujú 
imunitný systém a polovica osôb náchylných na alergie reaguje počas kožných 
testov na tabakové listy alebo dym citlivo. Odhaduje sa, že asi 17 % prípadov 
rakoviny pľúc u nefajčiarov je zavinených pasívnym fajčením v mladšom veku 
(ANONYMUS 2010).  
 
3. Polutanty z človekom vyrobených materiálov 

K tomuto typu polutantov patria ako tie, ktoré sú súčasťou stavebných 
materiálov, tak aj všetky materiály a predmety, ktoré sa bežne využívajú v 
domácnostiach a budovách ako predmety dennej spotreby. Ich naozaj stručný 
zoznam, zdroje a zdravotné účinky sú uvedené v tab. 5.  

Azbest je jedným z veľmi závažných polutantov vnútorného prostredia 
hlavne v budovách starších ako 20 rokov. Donedávna sa azbest používal v 
širokej miere v stavebníctve a bol vysoko cenený pre svoje elektro a termo 
izolačné vlastnosti. Vo veľkej miere sa používal na izoláciu potrubí a bojlerov, 
do cementových platní, tepelných obložení, farieb a tapiet. Jeho nepriaznivé 
účinky na zdravie viedli k tomu, že jeho používanie bolo postupne v mnohých 
krajinách zakázané (KAZAN-ALLEN 2015).  

Akútna expozícia k azbestu môže spôsobiť podráždenie kože. Chronická 
expozícia vedie k oveľa závažnejším zdravotným symptómom, ku ktorým patria 
rakovina pľúc, mezotelióm a azbestóza – pomaly sa vyvíjajúca ale letálna 
fibróza pľúc (O'REILLY et al. 2007). Predpokladá sa, že doba latencie medzi 
prvou expozíciou a objavením sa nádoru je 20-50 rokov. Výskumy týkajúce sa 
aktívnych fajčiarov potvrdili, že medzi azbestom a cigaretovým dymom je 
synergický účinok.   

Prchavé organické látky (VOCs) do kategórie najdôležitejších chemických 
látok, ktoré sa objavujú vo vnútornom prostredí patria prchavé organické látky 
(VOCs) a karbonyly. Do skupiny VOCs patria organické zlúčeniny, ktorých 

teplota varu sa pohybuje medzi 50-260 C a medzi najčastejšie sa vyskytujúce 
patria BTXS (benzén, toluén, xylén a styrén), terpény a formaldehyd (WOLKOFF 

& NIELSEN 2001). Dôvodom ich častého výskytu v budovách je ich uvoľňovanie 
sa ako zo stavebných materiálov s vhodnými izolačnými a ohňovzdornými 
vlastnosťami, ktorých inštalácia je ľahká a hospodárna, tak aj z mnohých 
spotrebných produktoch, akými sú farby, laky, vosky, rozpúšťadlá, detergenty 
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alebo čistiace prostriedky. Dokázané je aj ich uvoľňovanie sa počas používania 
elektronických zariadení, akými sú kopírky a tlačiarne (YU et al. 2006). Ich 
hlavné zdroje vo vnútornom prostredí sú uvedené v tab. 6.  
 
Tab. 5:  Polutanty z človekom vyrobených materiálov, ich hlavné zdroje a základné 

zdravotné účinky 
 

Polutanty z človekom vyrobených materiálov 

Polutant Zdroje  Zdravotné účinky 

Azbest – prírodný 

vláknitý minerál 
používaný v 
rôznych 
stavebných 
materiáloch. 
Všetky domy 
staršie ako 20 
rokov 
pravdepodobne 
obsahujú azbest  

- poškodené a chátrajúce 
stropy, steny a izolácie potrubí 

- vinyl-azbestové podlahové 
materiály 

- ohňovzdorné tesnenia 
ohrievacích krytov, pecí na 
drevo a krbov 

- akustické materiály 
- tepelná izolácia 
- externé obloženia 

- oneskorené symptómy 
- rakovina hrude, brucha a pľúc, 

azbestóza 
- azbest môže vyvolať rakovinu 

pľúc hlavne u fajčiarov  
- mezotelióm – primárny nádor 

pleury (pohrudnice), zriedkavo 
aj peritonea (pobrušnice) a 
perikardu (osrdcovníka) 

- 600 až 1 000 ľudí v USA 
umiera ročne na ochorenia 
vyvolané azbestom – väčšinou 
pracovná expozícia 

Prchavé 
organické látky 
(VOCs) – 

vzduchom šírené 
látky obsiahnuté v 
mnohých 
domácich 
produktoch 

- aerosólové spreje, laky na 
vlasy, parfumy, rozpúšťadlá, 
lepidlá, čistiace prostriedky, 
zmäkčovadlá, pesticídy, 
farbivá, repelenty proti moliam, 
deodoranty a ostatné domáce 
produkty  

- dráždenie očí, nosa a hrdla 
- bolesti hlavy 
- strata koordinácie 
- zmätenosť 
- poškodenie pečene, obličiek a 

mozgu 
- rôzne typy rakoviny 
 
 

Formaldehyd – 

dráždivý plyn 
uvoľňujúci sa do 
ovzdušia 

- lisované produkty z dreva 
(preglejka, obloženia, 
drevotrieskové dosky 

- močovinoformaldehydové peny 
na izoláciu stien 

- koberce, závesy, nábytok 
- produkty z papiera, lepidlá, glej 

a spojivá 
- produkty osobnej spotreby 
- tabakový dym 

- alergické reakcie 
- dráždenie očí, nosa a hrdla 
- bolesti hlavy 
- nevoľnosť, závrate, kašeľ 
- možnosť rakoviny 
- citlivosť rôzneho druhu 

Olovo – prírodný 

prvok, ktorý sa 
používal ako 
komponent v 
benzíne, farbivách 
v domácnostiach, 
pri spájkovaní a 
vo vodovodných 
potrubiach  

- domáci prach z olovených 
farieb 

- farby obsahujúce olovo 
- voda z olovených alebo olovo 

obsahujúcich potrubí alebo 
mosadzných armatúr 

- pôda v blízkosti 
diaľnic/priemysel používajúci 
olovo 

- záľuby, napr. práca s farebným 
sklom a streľba do terča 

- keramika s olovenou glazúrou 
- niektoré ľudové liečiteľstvá 

- poškodenie mozgu, obličiek a 
nervového systému 

- problémy so správaním sa a 
učením, spomalenie rastu 

- anémia 
- strata sluchu 
- väčšie dávky môžu byť 

smrteľné 
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Tab. 6: Zdroje bežných VOCs vo vnútornom prostredí (JONES 1999) 

 
Zdroj Typický kontaminant 

Spotrebné  
a komerčné 
produkty 

alifatické uhľovodíky (n-dekán, rozvetvené alkány), aromatické 
uhľovodíky (toluén, xylény), halogénové uhľovodíky (metylén 
chlorid), alkoholy, ketóny (acetón, metyl etyl ketón), aldehydy 
(formaldehyd), estery (alkyl etoxylát), étery (glykol estery), terpény 

(limonén – dipentán, -pinén) 

Farby a 
pridružené 
tovary 

alifatické uhľovodíky (n-hexán, n-heptán), aromatické uhľovodíky 
(toluén), halogénové uhľovodíky (metylén chlorid, propylén 
dichlorid), alkoholy, ketóny (metyletyl ketón), estery (etyl acetát), 
étery (metyl éter, etyl éter, butyl éter) 

Adhezíva alifatické uhľovodíky (hexán, heptán), aromatické uhľovodíky, 
halogénové uhľovodíky, alkoholy, amíny, ketóny (acetón, metyletyl 
ketón), estery (vinyl acetát), étery 

Vybavenia 
domácností  
a šatstvo 

aromatické uhľovodíky (styrén, promované vonné látky) halogénové 
uhľovodíky (vinyl chlorid), aldehydy (formaldehyd), étery, estery 

Stavebné 
materiály 

alifatické uhľovodíky (n-dekán, n-dodekán), aromatické uhľovodíky 
(toluén, styrén, etylbenzén), halogénové uhľovodíky (vinyl chlorid), 
aldehydy (formaldehyd), ketóny (acetón, butanón), étery, estery 
(uretán, etylacetát) 

Výhrevné 
spotrebiče  

alifatické uhľovodíky (propán, bután, izobután), aldehydy 
(acetaldehyd, akroleín) 

Pitná voda halogénové uhľovodíky (1,1,1-trichlóretán, chloroform, trichlóretán) 

 

Koncentrácie VOCs vo vnútornom prostredí sú dobre známe, pohybujú sa 
zvyčajne pod hranicou rozpoznateľnou čuchom, ale presahujúcou úroveň 
kontaminácie vonkajšieho prostredia až 5 násobne. Vyššie koncentrácie VOCs 
sa vyskytujú v novostavbách a obydliach, kde sa robili stavebné úpravy a nové 
dekorácie (YU & CRUMP 1998).  

Expozícia k VOCs môže vyvolať ako akútne tak aj chronické zdravotné 
problémy. Veľmi citliví už na nízke dávky sú hlavne astmatici a ľudia s 
respiračnými problémami. Vysoké koncentrácie sú potenciálne narkotické a 
môžu oslabovať centrálny nervový systém. Expozícia môže viesť aj ku 
dráždeniu očí a respiračného systému a spôsobiť precitlivenosť očí, kože a 
pľúc, vrátane dráždenia mukóznych slizníc. Tieto symptómy sa často spájajú so 
syndrómom chorých budov (SBS). Z hľadiska hodnotenia rizikového faktora pre 
karcinogénne látky, sú do tejto skupiny zaraďované benzén, vinylidén chlorid,  
p-dichlórobenzén, chloroform, etylén dibromid, metylén chlorid a chlorid uhličitý 
(JONES 1999; SARIGIANNIS et al. 2011).  

Formaldehyd patrí k najrozšírenejším aldehydom, ktoré sa nachádzajú v 
životnom prostredí. Hoci je prchavý, nedá sa stanoviť metódou plynovej 
chromatografie tak ako ostatné VOCs a preto sa často hodnotí oddelene. Pri 
izbovej teplote je formaldehyd bezfarebným horľavým plynom so silným 
štipľavým zápachom. Jeho primárnym zdrojom sú stavebné materiály ako 
drevotrieskové dosky, drevovláknité izolačné dosky, preglejky, živice, adhezíva 
a podlahové krytiny (HEIMLICH 2008). Používa sa aj pri výrobe 
močovinovoformaldehydovej izolačnej peny (UFFI), ktorá sa vstrekuje do 
priestorov medzi stenami pri izolácii už existujúcich budov. Dnes sa už tieto 
peny z dôvodov ich zdravotných aspektov používajú len málo (KIM & YU 2014). 
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Koncentrácia formaldehydu v starých domoch je v dôsledku jeho prchavosti 
nižšia ako v novostavbách. Formaldehyd je aj súčasťou kozmetických 
prípravkov a farieb a náterov, kde sa používa ako konzervant. Do prostredia sa 
uvoľňuje aj pri spaľovaní zemného plynu, dreva, benzínu a tabaku. 
Formaldehyd patrí medzi vzdušné polutanty, ktorým sa začína venovať z 
hľadiska kvality vnútorného prostredia značná pozornosť, lebo jeho vnútorné 
koncentrácie často značne presahujú koncentrácie vo vonkajšom prostredí, 
ktoré bývajú nižšie ako 0,12 mg.m

-3
 (BAEZ et al. 2003). 

Nepriaznivé zdravotné účinky formaldehydu sa môžu prejaviť ako po jeho 
inhalácii tak aj priamym kontaktom. Inhalácia formaldehydu môže vyvolať ako 
krátkodobé podráždenia tak aj dlhodobé zdravotné účinky, akými je rakovina. 
Zdravotné symptómy závisia od koncentrácie inhalovaného formaldehydu, dĺžky 
expozície a individuálnej citlivosti (U.S.EPA 2006). Ako uvádza IARC 
formaldehyd je klasifikovaný ako karcinogén 1. triedy (IARC 2004), ktorý 
spôsobuje u ľudí leukémiu a rakovinu nosohltana. Z týchto dôvodov stanovila 
WHO jeho expozičný limit vo vnútornom prostredí na 0,1 mg.m

-3 
(30 min. 

priemer). 

Olovo patrí ešte aj dnes medzi kontaminanty, ktoré sa vo vnútornom 
prostredí vyskytujú často v hladinách, ktoré môžu vyvolať nielen chronické ale 
aj akútne zdravotné problémy. Hoci vo väčšine domácnosti sa od r. 1990 farby 
na báze olova, najmä v interiéroch, nepoužívajú, niektoré na báze olova 
založené nátery sa môžu ešte stále vyskytovať na starších drevených 
predmetoch a na mnohých typoch exteriérových produktov. Väčšina 
zdravotných problémov súvisiacich s kontamináciou olovom v domácnostiach 
sa vzťahuje na deti, u ktorých vedie ku kognitívnym a vývojovým deficitom, 
ktoré sú často kumulatívne a môžu pretrvávať až do dospelosti. Expozícia olovu 
môže byť požitím, inhaláciou aj kontaktom s pokožkou a vedie ku zvýšeniu 
hladiny olova v krvi (BLL). Najčastejším zdrojom kontaminácie olovom je jeho 
inhalácia. Pokiaľ ide o kontamináciu pokožkou a požitím, tak v minulosti a ešte 
aj dnes vo veľmi starých nezrekonštruovaných domoch, boli jeho veľmi 
významným zdrojom olovené potrubia, najmä tie na teplú vodu (ATSDR 2007). 
U dospelých môže expozícia k olovu vyvolať bolesti hlavy, nádchu, anorexiu a 
stratu hmotnosti, zápchu, anémiu, disfunkčnosť nervového systému, slabosť a 
únavu, zmenu osobnosti, stratu sluchu, zvýšený krvný tlak, problémy s 
obličkami, zníženie plodnosti, zvýšenie počtu potratov, nízku pôrodnú hmotnosť 
a oneskorený vývoj u novorodencov (U.S.EPA 2006). U detí sa objavujú 
poškodenia už pri hladinách nižších ako u dospelých a neurologické 
poškodenia sa môžu u detí objaviť už pri BLL < 10 µg.dl

-1
. U detí vystavených 

počas ich vývoja zvýšeným hladinám olova sa ako dôsledok expozície objavujú 
neurologické poškodenia, poruchy správania alebo spomalenie až retardácia 
rastu a oneskorenie pohlavného dospievania (U.S.EPA 2006; ATSDR 2007). 

Olovo inhibuje syntézu hému, čo má na bunkovej úrovni za následok 
akumuláciu protoporfyrínu, ktorého hladina sa potom stanovuje v krvi ako BLL. 
U dospelých sa často akútne symptómy otravy olovom objavujú pri BLL 
40 µg.dl

-1
 a viac (SHURKE 2010). 

Nebezpečenstvo olova spočíva v tom, že keď sa dostane do organizmu, je v 
ňom distribuované rovnako ako prospešné minerály, akými sú Fe, Ca a Zn, a 
môže spôsobiť poškodenie v rôznych častiach organizmu. Väčšina olova sa 
nakoniec ukladá v kostiach, kde môže interferovať s tvorbou krviniek a 
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absorpciou vápnika, ktorý potrebujú kosti pre svoj zdravý rast a pevnosť. Vápnik 
je dôležitý aj pre pevnosť zubov, kontrakciu svalov a nervov ako aj funkciu ciev. 
    
Syndróm chorých budov (SBS) 

Termín „syndróm chorých budov“ (sick building syndrome SBS) bol prvý raz 
použitý v 70-tych rokoch 20. stor. a popisoval situáciu, kedy sa u viac ako 20 % 
užívateľov budov objavovali neurčité symptómy súvisiace s nepohodou (bolesti 
hlavy, únava, podráždenie očí a pod.), ktoré mohli byť časovo spájané s ich 
pobytom v týchto budovách a pretrvávali dlhšie ako 2 týždne (MIHINOVÁ & 

PIECKOVÁ 2007). Typické to bolo najmä pre administratívne budovy. SBS 
symptómy bývajú nešpecifické (tab. 7) a u zamestnancov sa zvyčajne zhoršujú 
počas pracovnej doby a slabnú alebo miznú po opustení budovy. Príčiny tohto 
syndrómu sa hľadajú vo vzťahu medzi vnútorným znečistením a zdravím. Podľa 
EPA (JOSHI 2008) možno príčiny týchto symptómov hľadať v (1) neadekvátnej 
ventilácii, (2) chemických kontaminantoch z vnútorného prostredia, (3) 
chemických kontaminantoch z vonkajšieho prostredia a (4) biologických 
kontaminantoch.  
 
Tab. 7: Najčastejšie príznaky syndrómu chorých budov (MIHINOVÁ & PIECKOVÁ 2007) 

 

- bolesť hlavy a nevoľnosť 
- respiračné prejavy: dráždenie nosovej sliznice, upchatie nosa, vodnatá nádcha, 

svrbenie v nose, kýchanie, pocit tlaku na prsiach, dráždenie na kašeľ, zhoršenie 
alergických ťažkostí 

- sucho alebo bolesť v hrdle, ťažkosti pri prehĺtaní, strata hlasu 
- očné prejavy: podráždenie, pálenie, svrbenie, slzenie očí, suchosť očí, rozmazané 

videnie, problémy s kontaktnými šošovkami 
- únava, ospanlivosť, podráždenosť, napätie, nervozita, poruchy koncentrácie 
- „nachladnutie“ a horúčka 
- bolesť svalov (boľavé svaly alebo kĺby, bolesť alebo nehybnosť v hornej alebo dolnej 

časti tešla, bolesť alebo znecitlivenie v ramenách, krku, rukách, zápästiach) 
- suchá, podráždená, svrbiaca koža, výnimočne s vyrážkami 

 
Predpokladá sa, že jedným z hlavných zdrojov, vyvolávajúcich SBS sú 

VOCs. Hoci už v r. 1991 Hodgson predpokladal, že VOCs v dýchacej zóne 
obyvateľov budov vedú k dráždeniu slizníc a problémom v centrálnom 
nervovom systéme, neskoršie výskumy ukázali, že v mnohých prípadoch VOCs 
nie sú primárnou príčinou. Dnes sa skôr prikláňa k možnosti, že SBS sa spája 
so syndrómom viacnásobnej chemickej senzitivity (MCS) (GLINTON 2005; 
KOLSTAD et al. 2006). Tento syndróm môže byť vyvolaný expozíciou k viacerým 
chemicky rozdielnym látkam prítomným vo veľmi nízkych koncentráciách. MCS 
ale všeobecne nie je uznaný tradičnou medicínou a mnoho súčasných štúdií nie 
je schopných identifikovať žiadny klinický mechanizmus, ktorý by ho podložil. 
Niektoré výskumy dokonca uvádzajú, že SBS môžu spôsobovať viac 
psychologické ako fyziologické faktory (KOLSTAD et al. 2006). Zdá sa, že SBS 
má pravdepodobne multifaktoriálnu etiológiu, pri ktorej spolu interagujú 
chemické, fyzikálne, biologické a psychosociálne faktory (DAS MUNSHI et al. 
2006). Aj napriek rôznym teóriám príčina SBS stále nie je známa.  
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ZÁVER 

Pre niektoré najdôležitejšie polutanty vnútorného prostredia majú už niektoré 
štáty EÚ vypracované smernice kvality vnútorného prostredia (STRANGER et al. 
2007). Európska únia ale ešte stále nereguluje obsah VOCs, predovšetkým z 
dôvodov nedostatočných informácií týkajúcich sa hodnotenia ich rizík a 
nebezpečnosti. European Coordinated Action on Urban Air, Indoor Environment 
and Human Exposure vypracovalo rozsiahly plán na zavedenie metodík pre 
harmonizáciu označenia emisií, ktoré sa vzťahujú podľa Construction Product 
Directive (CPD) (89/106/EEC) k nebezpečným látkam, so zameraním na emisie 
do vnútorného prostredia (ECA 2005). Potreba vývoja stratégie, ktorá bude 
viesť k identifikácii prioritných látok a ich následná regulácia je jednou z priorít 
Európskej komisie (KOTZIAS et al. 2005a, 2005b). Počas posledných rokov 
WHO spolu s Európskou komisiou a expertmi z ECA pracuje spoločne na 
stanovení hodnôt pre koncentrácie polutantov vo vnútornom prostredí, ktoré by 
sa dali použiť pre smernice.  
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