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Vlhko
domova

Šetríte na teple, málo vetráte a máte 
doma vlhko? Potom tam máte aj  
plesne. Vyvolávajú alergie, infekcie  
a prispievajú i k rakovine.

Števo s priateľkou si 
druhý rok prenajíma-
jú jednoizbový byt 
na sídlisku. Život im 

však začali znepríjemňovať 
plesne. Objavujú sa najmä 
v zime, za skriňami a na stenách. 
Zahryzli sa už aj do drevených 
častí nábytku. „Je to nepríjemné 
najmä pre priateľku, je alergička. 
Snažíme sa vetrať, ale keďže 
máme obe okná na východnú 

stranu, nerobíme tak často, lebo 
v byte je chladno. Za rok sme dva 
razy maľovali. Kúpili sme tableto-
vé odvlhčovače a známy nám 
poradil horské slnko. Vraj tie 
potvory vydezinfikuje. Svietime 
ním na plesnivé miesta raz denne 
pol hodiny.“ Števo rozmýšľa, že 
dajú výpoveď, hoci domáci im 
ponúkol nižší nájom. „Za zdra-
votné problémy nám tie peniaze 
nestoja,“ uvažuje.
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ZASYPAŤ?
Andrea sa s rodinou presťaho-
vala do novej radovej zástavby 
pred desiatimi rokmi. Jej radosť 
však netrvala dlho. „Keď sme sem 
prišli, štvorročná dcérka začala 
mať alergické prejavy. Dnes má 
rozvinutú alergiu na pele a alter-
náriu a k tomu atopický ekzém. 
Keď je v pivnici, začne dráždivo 
kašľať a škriabe sa. Mimo domu 
sa jej zdravotný stav vždy zlepší.“ 

Spočiatku stačilo, keď Andrea pra-
videlne nastriekala pivničné steny 
špeciálnym prostriedkom proti 
plesniam a raz za čas požiadala 
manžela, aby pivnicu vymaľoval. 
„Potom sme kúpili výkonný prie-
myselný odvlhčovač. Keď ho večer 
zapneme, displej ukáže vlhkosť až 
osemdesiat percent. Do rána sa 
vzduch vysuší na tridsať. O niekoľ-
ko hodín je však všetko po sta-
rom.“

Obyvatelia domu príčiny po-
znajú. Zlé odizolovaná, zateka-
júca spoločná stena so susedom 
a nevhodne vyriešené odvetranie. 
V jednej časti pivnice je totiž prá-
čovňa a sušiareň bielizne – malé 

Ktoré plesne sú najnebez-
pečnejšie z alergiologické-
ho hľadiska?

✘ Alternária:  Darí sa im naj-
mä v pôde, ale rastú aj na od-
umretých rastlinách – v siláži, 
komposte, hnijúcom dreve, 
vo vtáčích hniezdach, na lis-
toch stromov.  Ide o typické 
vonkajšie huby, ale vyskytujú 
sa aj v ľudských obydliach – 

na vlhkých okenných rámoch, 
na rôznych potravinách – na-
príklad  čierne škvrny na para-
dajkách, v textíliách. 

✘ Aspergillus fumigatus: 
Nachádza sa v pôde, v lesnom 
humuse, v hnoji, v hnijúcich 
potravinách, v truse zvierat, 
najmä vo vtáčom. Môže vyvo-
lať aj pľúcne infekcie.

Pozor na ne! 

Plesne na vás 
pôsobia dráždivo, 

toxicky, infekčne 
a alergicky. 

Aspergillus  
fumigatus

Alternária  Cladosporium

téma
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okno a slabý ventilátor na toľkú 
vlhkosť jednoducho nestačia. 
„Jeden odborník nám poradil 
radikálne a finančne náročné sta-
vebné úpravy, druhý chcel zrušiť 
práčovňu, tretí, zo žartu, navrhol 
zasypať celú pivnicu. Tak si vyber-
te,“ pokrčí plecami Andrea. 

NA KAŽDOM KROKU
„Plesne, odborne mikroskopické 
huby, sú tu s nami odjakživa,“ ho-
vorí docentka Ing. Elena Piecko-
vá, MPH, PhD., z mykologického 
laboratória Slovenskej zdravot-
níckej univerzity v Bratislave. 
Nachádzajú sa v pôde, na rastli-
nách a rôznych druhoch odpadu. 
Samy nemusia byť nebezpečné. 
Kým sa z nich neuvoľnia spóry, 
teda výtrusy, ktorými sa roz-
množujú. Voľne sa vznášajú vo 
vzduchu a ak ich vietor zafúkne 
do vhodných podmienok, usadia 
sa v prachu, zachytia sa v kútoch 
a na stenách, nábytku, odevoch, 
spodnej strane matracov a kober-
cov, za skriňami, pod tapetami, 

✘ Cladosporium: Spóry týchto 
nebezpečných húb patria me-
dzi najpočetnejšie organic-
ké častice ovzdušia. Prenáša-
jú sa vzduchom na obrovské 
vzdialenosti. V hojnom množ-
stve sa nachádzajú v rozkla-
dajúcom sa lístí, ale vyskytujú 
sa aj v pôde, v nevetraných 
bytoch, na potravinách, v ne-
udržiavaných chladničkách, 
na vlhkých okenných rámoch, 
v zatuchnutých textíliách.

✘ Fusarium: Uprednostňu-
jú obilniny, trávy, kukuricu 
a pôdu, kde rastú. Napádajú 
aj ryžu, rajčiny, melóny a iné 
druhy ovocia a zeleniny. Ne-
zriedka sa nachádzajú v klima-
tizačných zariadeniach.

✘ Penicillium: Darí sa im vo 
vonkajšom aj vo vnútornom 
prostredí. Okrem pôdy a tráv 
rastú aj v našich obydliach, 
v ovocí, zelenine, orieškoch, 
v pečive a chlebe.   

parketami, na rámoch okien 
a parapetoch, na kuchynských či 
kúpeľňových obkladačkách. Do-
konca sa zabývajú aj v chladničke 
či na antikorovom povrchu, hoci 
radšej majú organické materiály, 
ako je omietka, drevo či papier, 
lebo im poskytujú dostatok živín. 
Preto sa im darí v potravinách aj 
na ľudskej koži. „Niekedy ich pre-
zradí farba, inokedy ich voľným 
okom nerozoznáte. Ľudia po nich 
často začnú pátrať, až keď v byte 
cítia zatuchnutý zápach alebo 
majú zdravotné problémy.“ 

MAJÚ SVOJE RAJÓNY
Možno ste práve teraz vdýchli 
spóry plesní aspergily alebo rodu 
Penicillium. Sú malé, zelenkavé 
a prirodzene sa šíria vzduchom. 
Alebo ste sa zahľadeli na obkla-
dačky a zamysleli ste sa nad tým, 

z čoho sú na tmele bledoružové 
a oranžové fľaky? Takisto plesne, 
konkrétne z rodu Fusarium alebo 
Acremonium. Zbožňujú kúpeľne 
a kuchyne. „Ich výtrusy sa šíria 
vodou a signalizujú, že vlhkosť 
prekročila deväťdesiat percent. 
Pri šírení vzduchom napádajú 
chlieb či ovocie, ale aj hlinu v kve-
tináčoch,“ pokračuje v predstavo-
vaní neželaných spolubývajúcich 
mykologička. O tom, že máte 
doma príliš vlhko, môžu svedčiť 
aj tmavé spóry plesne alternárie 
či rodu Cladosporium. Prirodzene 
sa vyskytujú najmä vonku, mož-
no ste ich zbadali pri prechádzke 
v parku či v lese ako škvrny na na-
padaných listoch. Za vhodnými 
podmienkami sa však ochotne 
presťahujú dnu. „Keď ich je v byte 
alebo v dome veľa, znamená 
to, že je tam oveľa viac vlhkosti, 
ako je zdravé,“ hovorí odbor-
níčka. Alternária je navyše o to 
nebezpečnejšia, lebo vyvoláva 
nielen alergiu, ale produkuje aj 
toxíny. Uvoľňujú sa do prachu, ale 
z iných plesní aj do matracov či 
do kobercov a vyvolávajú otravu 
plesňami – mykotoxikózu. 

Z AMERIKY
Zvlášť nebezpečná je z tohto dô-
vodu čierna huba, ktorá sa ešte 
pred dvadsiatimi rokmi vysky-
tovala najmä v USA a v severnej 
Európe, dnes je už však aj u nás. 
„V tom čase tam zomrelo nie-
koľko malých detí na krvácanie 
do pľúc. Vedci zistili, že všetky 
tamojšie drevodomy kolonizova-
la práve táto čierna huba.“ Ak sa 
dostane do dýchacích ciest, bráni 
tvorbe červených krviniek a vy-
voláva zmeny v pľúcnom tkanive. 
„Má cytotoxické a po dlhodobom 
pôsobení aj možné karcinogénne 
účinky na pľúca, pečeň a oblič-
ky,“ hovorí mykologička Elena 
Piecková. Navyše, v kombinácii 
s hubou Aspergillus versicolor, 
ktorá sa vyskytuje až v tretine 

Aspergillus  
fumigatus

Fusarium Penicillium



74 Zdravie

našich bytov, pôsobí ešte agresív-
nejšie. Podobne ako v prípade, že 
sa k plesniam pridajú chemické 
látky, ktoré sa uvoľňujú z nábytku 
či z cigaretového dymu. „Okrem 
toho, že mykotoxíny poškodzujú 
pľúcne tkanivo, napádajú aj slizni-
cu nosa, priedušnice a priedušiek. 
Zastavujú totiž pohyb riasiniek 
na slizniciach, čím narúšajú ich 
samočistiacu funkciu. Spôsobujú 
i rozklad buniek, ktoré produkujú 
užitočný hlien v pľúcach.“

ALERGIE NA HUBY
Väčšina z nás si však spája plesne 
s alergickými a kožnými ocho-
reniami. „Štatistika hovorí, že 
šesť percent populácie a tridsať 
percent atopikov má alergiu 
po vdýchnutí spór mikroskopic-
kých húb,“ tvrdí MUDr. Martin 
Lešťan z alergio-imunologického 
centra v Prešove a Sabinove. „Ty-
pická je alergická astma a nádcha. 
Precitlivenosť na alternáriu u det-
ských astmatikov zvyšuje riziko 
akútneho infekčného astmatické-
ho záchvatu až o dvesto percent!“ 
Huby však majú na svedomí aj 
ďalšie nepríjemné ochorenia dý-

chacích ciest – alergickú broncho-
pulmonálnu mykózu a hypersen-
zitívny zápal pľúc. 

Alergiológ najprv zisťuje okol-
nosti, za ktorých vaše ťažkosti 
vznikli, pracovné a bytové pod-
mienky. Po dôslednej anamné-
ze a fyzikálnom vyšetrení spraví 
kožné testy a špecifické IgE z krvi. 
„Niekedy je diagnostika náročná 
a zdĺhavá, lebo húb je veľa, ich 
alergénov ešte viac a sú nestabil-
né. Napriek výrazným sezón-
nym výkyvom v množstve spór 
v ovzduší má väčšina alergikov 
celoročné príznaky, lebo huby sú 
tak vonku, ako aj v budovách.“

NIE JE V ŠTANDARDOCH
Liečba alergických ochorení, ktoré 
majú na svedomí huby, je podob-
ná ako pri ostatných alergiách. Le-
kár vám predpíše antihistaminiká, 
kortikoidy, inhaláciu, v niektorých 
prípadoch pomôže alergénová 
vakcinácia. „Hoci vakcíny z húb 
zatiaľ nie sú v európskych alergio-
logických štandardoch, u vybra-
ných pacientov dosahujeme vý-
borné účinky. Najdôležitejšie však 
je vyhýbať sa prostrediu, kde sa 

plesne vyskytujú. Režimové opat-
renia sú rovnaké ako pri iných 
alergiách. Pravidelne si prepla-
chujte nos slanou vodou, sprchuj-
te sa, neprechádzajte sa v prírode 
po daždi a využívajte klimatické 
pobyty,“ radí lekár.

ČO HOVORIA MYKÓZY? 
Ak máte hubové ochorenia často, 
o niečom to svedčí. „Plesňové in-
fekcie imunológovi signalizujú, že 
sa má zaoberať obranyschopnos-
ťou pacienta a vyšetriť imunitný 
profil,“ objasňuje doktor Lešťan. 
Zdravý imunitný systém si totiž 
dokáže poradiť s mnohými ples-
ňami, prípadne vie ich množenie 
udržať pod kontrolou. Pacienti 
s HIV, s imunosupresívnou lieč-
bou, chemoterapiou či s cukrov-
kou majú poruchy najmä bun-
kovej imunity, preto sú náchylní 
na mykózy. Rizikoví sú aj pacienti 
s inými chronickými ochoreniami, 
po ťažšom infekte a starší ľudia. 
Povrchové mykózy zasahujú von-
kajšie vrstvy kože a vlasov, kožné 
prenikajú do epidermy, vlasov či 
do nechtov. Podkožné sa dostanú 
až do podkožných tkanív a svalov 
a často si vyžadujú chirurgický 
zásah. Systémové vznikajú v pľú-
cach a neskôr sa rozšíria do iných 
tkanív. „Na liečbu používame 
najčastejšie antimykotiká, teda 
protihubové lieky a v prípade po-
treby imunomodulačnú liečbu. 
Režimové opatrenia, úprava stra-
vy a životného štýlu sú samozrej-
mosťou.“ 

Nepomôžu!

Prípravky proti plesniam, na-
príklad chlórové či tenzidové 
spreje, majú väčšinou psycho-
logický efekt. „Myslíte si, že ste 
sa plesní zbavili, ale nie je to 
tak. Prípravky ich totiž odfarbia. 
Väčšine húb dezinfekčné látky 
veľmi neprekážajú, chlórové na-
vyše podráždia dýchacie cesty,“ 
hovorí mykologička Elena Piec-
ková. Ani nanovo vymaľovaná 
stena, ak nebola vysušená a vy-
bielená anorganickým vápnom, 
ich nezastaví. Odvlhčovače vám 
pomôžu dočasne vysušiť vzduch 
v miestnosti, ale ak nezlikvidu-
jete zdroj vlhkosti, nezbavíte sa 
ani plesní. 
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zdravé dýchacie cesty

bronchiálna astma
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NÁZOR IMUNOALERGIOLÓGA
MUDr. Martin LEŠŤAN
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Vo vlhkých suterénoch, 
v zatekajúcich strechách 
a v priestoroch starých 
bytov a domov, kde sa 

veľmi nevetralo ani nekúrilo, 
nikoho neprekvapia. „Čoraz 
častejšie však znepríjemňujú život 
aj obyvateľom zle zateplených 
budov a novostavieb,“ potvrdzuje 
docentka Ing. Elena Piecková. 
„Zistili sme, že v našich pomeroch 
sa im darí najmä pri teplote pod 
dvadsať stupňov Celzia a pri 
relatívnej vlhkosti nad päťde-
siat percent. Príčiny sa zväčša 
kombinujú. Stavajú sa budovy 
s obmedzeným prirodzeným vet-
raním. V súvislosti s tým sa začali 
objavovať choroby známe ako 
‚building related illnesses‘ (cho-
roby spôsobené budovami, pozn. 
red.). Vyvolávajú ich chemikálie, 
vírusy, baktérie, ale aj plesne.“ 

NOVÉ TECHNOLÓGIE
V stavebníctve sa začali používať 
nové materiály. „Sadrokartón ob-
sahuje celulózu, ktorú obľubuje 
nebezpečná čierna huba. Hubám 
sa darí aj na mnohých moderných 

omietkach, lebo sa pri nich pou-
žívajú organické prísady. Ideálne 
‚protiplesňové‘ bolo z tohto pohľa-
du anorganické vápno. Dnes vám 
však už málokto bude ochotný 
natierať ním stenu päť ráz – chce 
to fortieľ a čas.“ 

Všetko sa urýchľuje. Stavby sa 
pred nasťahovaním obyvateľov 
nenechávajú vyzrieť a vysušiť ako 

kedysi. Mykologička sa pri svojej 
práci často stretáva s vlastníkmi, 
ktorí sa súdia so stavebnou fir-
mou či so správcom domu práve 
pre vlhkosť a plesne. „Riešili sme 
vilu v bohatej štvrti. Bol to inteli-
gentný dom s množstvom káblov 
a potrubí, cez ktoré zatekalo. 
Budúci obyvatelia sa sťažovali 
na nepríjemný plesnivý zápach, 

ale nič nebolo vidno. Odobrali 
sme vzorky a zistili sme vysoký 
výskyt plesní. Podobný prípad bol 
v luxusnom obytnom komplexe. 
Po prvej zime sa nám ozvalo 
osem rodín, ktoré bývali v krás-

Páči sa im v novom

Kvasinky nie sú 
plesne
Nemýľte si plesne s kvasinka-
mi, ktoré patria k častým príči-
nám vaginálnych infekcií. Kva-
sinky, teda kandidy, sa niekedy 
omylom považujú za plesne. 
No nepatria k nim a nesúvisia 
s prostredím v obytných bu-
dovách.

Kedysi sa objavovali v starých 
bytoch a domoch, dnes sa pre-
sťahovali aj do obnovených 
budov a novostavieb.

➤



nych bytoch s vydutými parketa-
mi a so sústavne chorými deťmi. 
Zistili sme, že keď sa sťahovali, 
steny boli ešte vlhké. Stačilo byty 
uzavrieť vzduchotesnými oknami 
a nedostatočne vetrať a plesne 
mohli rásť.“

DOFUŠOVANÉ
Svoje robí aj neseriózne konanie 
stavebných firiem, ktoré často 
odovzdajú obnovené budovy 
a novostavby s množstvom sta-
vebných chýb. „Vznikajú pri nich 
tepelné mosty alebo porušenia, 
na ktorých sa zráža vzdušná vlh-
kosť. Keď vonku prší, je chladno 
a hmla, a práve vtedy sa zatepľuje 

panelák, je jasné, že vlhkosť sa 
nemá kam stratiť. Môže ostať 
v zateplení a niekedy prenikne 
dovnútra. Často sú zasiahnuté 
najmä steny, orientované na se-
vernú a severovýchodnú stranu.“ 
Samostatnou kapitolou sú plasto-
vé okná. Klasické drevené zabez-
pečovali lepšiu prirodzenú výme-
nu vzduchu. Ľudovo povedané, 
vďaka nízkej kvalite cez ne fučalo. 
Staršie plastové okná ešte nemali 
mikrovetranie, moderné ho už 
väčšinou majú. Vinu za množiace 
sa plesne nehľadajte v nich, ale 
v sebe, lebo ich zrejme nesprávne 

používate. „V byte s plastovými 
oknami v zime nutne musíte zme-
niť systém vetrania,“ zdôrazňu-
je odborníčka. Ste presvedčení, 
že sústavne otvorené vetračky 
sú v poriadku? Omyl. Ak stále 
ochladzujete stenu nad oknom 

a okolo neho, zvyšuje sa šanca, že 
v blízkosti jej povrchu sa vlhkosť 
zvýši. „Vetrajte intenzívne, teda 
prudkým prievanom, dva až tri 
razy denne približne desať minút. 
Okrem toho, že účinne vyženie-
te vlhkosť, neunikne z bytu toľko 
tepla, ako keby ste mali stále otvo-
rené vetračky.“ 

DETI AJ ZVIERATÁ
Najviac však množenie plesní 
ovplyvňujú prídavné zdroje vlh-
kosti a zlý používateľský režim. 
Páči sa im najmä v kuchyniach, 
spálňach a kúpeľniach. Varíte 
bez odsávača pary, sprchujete sa 
bez vetrania, periete a sušíte bie-
lizeň pri zavretom okne, neradi 
vetráte a máte v byte chladno? 
Húževnatým mikroorganizmom 
pripravujete ideálne podmienky. 
Odborníčka upozorňuje: „Darí 
sa im aj v domácnostiach, kde 

sú zvieratká, akváriá, veľa rastlín 

v klasických kvetináčoch i v hyd-
ropóniách. Aj tam, kde žijú malé 
deti do troch rokov alebo viac 
ľudí. Vtedy sa totiž viac varí, pe-
rie aj suší. Dávajte si na ne pozor 
aj vtedy, keď upratujete zried-
ka, prípadne vám nič nehovorí 
pravidelné hĺbkové upratovanie 
s dôkladným odstránením prachu 
z matracov, kobercov, textílií. 
Huby sa totiž prirodzene koncen-
trujú aj v prachu.“

téma

Nepreháňajte!
Ak žijete v plesnivom byte, 
neznamená to, že automatic-
ky dostanete rakovinu, hoci 
riziko sa zvyšuje, ide však 
o multifaktoriálne ochorenie 
– jedna príčina mu nestačí.
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Protiplesňové tipy

● Plesní sa zbavíte, len keď od-
stránite zdroj vlhkosti. 

● Vetrajte pravidelne dva až tri 
razy do dňa. Otvorte okná či 
dvere dokorán na desať minút 
a vyvolajte intenzívny prievan. 
Nevetrajte cez vetračky. Ak 
chcete mať prívod vzduchu 
zvonka, použite radšej mikro-
vetranie.

● Miestnosti vykurujte minimál-
ne na dvadsať stupňov Celzia, 
v nezateplených starších do-
moch ešte pokojne prikúrte.

● Kúpte si vlhkomer a teplomer. 
Snažte sa dodržiavať relatívnu 
vlhkosť vzduchu do päťdesiat 
percent pri teplote vzduchu 
dvadsať stupňov Celzia.

● Kvety v byte či v dome pestuj-
te v rozumnej miere, zvyšujú 
vlhkosť.

● Nezabúdajte, že prídavný zdroj 
vlhkosti predstavujú aj domáci 
miláčikovia a malé deti.

● Odstráňte stavebné poruchy, 
ktoré zapríčiňujú zatekanie 
a lokálne tepelné mosty. Dajte 
si pozor na neodborné zatepľo-
vanie a výmenu okien.

● Pri varení používajte odsávač 
pary, pri praní, sušení bieliz-
ne a pri sprchovaní otvorte 
okno alebo zapnite ventilá-
tor. Pravidelne upratujte, vy-

prášte aj matrace, koberce, 
závesy.

● Ak bývate v nezateplenom 
byte či dome, nebráňte prú-
deniu vzduchu a ohrievaniu 
vonkajších stien nábytkom, 
závesmi, tapetami, vnútor-
ným zateplením. 

● Pravidelne pred sezónou si 
dajte vyčistiť klimatizáciu 
– nielen pre rôzne chorobo-
plodné zárodky, ktoré sa cez 
ňu šíria, ale aj pre plesne.

● Nenechávajte v byte zvyšky 
potravín. Plesnivé okamžite 
vyhoďte. ➤
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Okrem toho si dajte vypracovať 
analýzu, ktorá stanoví príčinu 
rastu plesní. „Posúdime, či je 
chyba v stavebných konštruk-
ciách, teda v projektovej doku-
mentácii, vo vyhotovení stavby, 
teda v realizácii, alebo v spôso-
be užívania bytu. Na stanove-
nie jednoznačnej príčiny musí-
me inštalovať do bytu merače 
teploty a relatívnej vlhkosti 
na určité obdobie. Zistíme tak, 
ako sa užívatelia bytu správajú 
a aká je teplota na vnútorných 
povrchoch pri nízkych vonkaj-
ších teplotách. Zároveň berie-

me do úvahy 
aj údaje o poč-
te a vekovej 
skladbe členov 
domácnosti, 
o spôsobe vet-
rania, nastave-
ní regulačných 
ventilov, do-
mácich zviera-
tách a rastlín,“ 
objasňuje prof. Ing. Zuzana 
Sternová, PhD., riaditeľka 
Technického a skúšobného 
ústavu stavebného  
v Bratislave. ■

Predtým, ako sa rozhodnete bo-
jovať s plesňami, zavolajte odbor-
níkov. Kvalifikované pracovisko 
vám spraví mykologickú analýzu. 
„Podľa vyhlášky ministerstva 
zdravotníctva je hranicou pre 
zdravé bývanie päťsto spór plesní 
na kubický meter vzduchu. Je to 
však len kvantitatívny parame-
ter, ktorý nič nerieši. Dôležité je 
zistiť, o aké plesne ide. Len vtedy 
sú merania presné a užitočné,“ 
vysvetľuje doc. Ing Elena Piecko-
vá, MPH, PhD., z mykologického 
laboratória Slovenskej zdravot-
níckej univerzity v Bratislave.

Prečo je v zime viac plesní?
Darí sa im najmä v chladných 
mesiacoch, lebo sa znižuje vnú-
torná povrchová teplota budovy. 
V lete sú vonku vyššie teploty, 
preto je obyčajne v miestnosti 
nižšia vlhkosť a steny sa vysušia. 
Ak steny vlhnú aj v letnom obdo-
bí, pravdepodobne ide o zateka-
nie zrážkovej vody. Spóry plesní 
sa však nachádzajú v byte či 
v dome aj v tomto období. Stude-
né počasie a veľa zrážok ich rast 
podporujú. 

Na akú teplotu máme kúriť? 
Ideálnych je dvadsať stupňov Cel-
zia, v starších bytoch a domoch 
viac. Kedysi sme boli zvyknutí 
mať v miestnosti dvadsaťšty-
ri stupňov, dnes prihliadame 
na spotrebu energie a znižujeme 
teplotu na osemnásť až dvadsať-
jeden stupňov. Podobný účinok 

má aj prerušovanie vykurova-
nia počas dňa alebo noci. Máme 
zaujímavú skúsenosť z meraní 
v dvoch rovnakých bytoch v jed-
nom dome. V oboch bola prie-
merná teplota vnútorného vzdu-
chu len osemnásť stupňov Celzia. 
V prvom, bez plesní, obyvatelia 
fajčili a stále vetrali, čím vlhkosť 
vzduchu znižovali. V druhom, 
s plesňami, šetrili náklady na tep-
lo a pravidelne vypínali a zapínali 
radiátor. Keďže nevetrali, vlhkosť 
vzduchu narastala.

Ale čo stavebné chyby, ktoré  
neovplyvníme?
Ak dom či panelák má zlé tepel-
noizolačné vlastnosti, potom 
kvalitné a odborné zateplenie je 
jediný spôsob, ako odstrániť príči-
nu rastu plesní. Dbajte však na to, 
aby stavebná firma zateplovala 
odborne. Máme totiž aj také skú-

téma

Prof. Ing. Zuzana 
STERNOVÁ, PhD.

Kto posudzuje vlhkosť?

Pomôžu odborníci

Pomocou termovízie odborník zistí,  
kade vám z domu uniká teplo, odhalí chyby  

na zateplení  a tepelné mosty. Tieto stavebné  
nedostatky často súvisia  so zvýšenou vlhkosťou. 

Pri varení či pri sušení bielizne nameriame vlhkosť  
sedemdesiat percent a viac. Tá sa zvýši, aj keď málo  
kúrite, hovorí Ing. Jana BENDŽALOVÁ, PhD.,  
z Technického a skúšobného ústavu stavebného  
v Bratislave.

Doc. Ing Elena PIECKOVÁ,  
MPH, PhD.

Mykologička zisťuje pomocou 
aeroskopu, koľko mikro- 
organizmov sa nachádza  
vo vzduchu. V skúmavkách 
sú izolované hubové kultúry 
z bytov.

senosti, že päťdesiatročné domy 
boli zdravé, až kým ich nezatep-
lili a nevymenili drevené okná 
za plastové. 

Ak vám zle osadia okná, zrážko-
vá voda začne zatekať na vnú-
torné parapety, za zateplenie 
a okolité plochy. Podobný účinok 
má skondenzovaná vodná para 
na skle. Pre rast plesní postačuje, 
ak je relatívna vlhkosť vzduchu 
v blízkosti povrchu stien osemde-
siat percent a viac. 

Ešte niečo podporuje vlhnutie?
Ďalším faktorom sú zásahy pou-
žívateľa do stavebnej konštruk-
cie. V dome s nedostatočnými 
tepelnoizolačnými vlastnosťami si 
napríklad dáte zatepliť byt zvnút-
ra. Alebo zastaváte vonkajšie 
steny nábytkom či vstavanými 
skriňami, ktoré bránia prúdeniu 
vzduchu a ohrievaniu vnútorných 
povrchov, prípadne si na stenu za-
vesíte textílie, na studenú podla-
hu položíte koberec. 
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