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Pár slOv 
úvOdem
„Vystavení malým dávkám formaldehydu vyvolává 
bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí 
oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může 
způsobovat podráždění nebo alergické reakce.“

Z trhu	díky	nim	zmizel	jeden	talíř.

V našich	domácnostech	jsou	ale	možná	
tisíce	podobně	závadných	věcí.	Může	to	
být	lžička,	stůl	i celá	podlaha.	

děti	a domácí	mazlíčci,	které	formalde-
hyd	ohrožuje	nejvíce,	z těchto	věcí	jedí,	
hrají	si	s nimi	a strkají	je	do	pusy.

Formaldehyd	se	tak	skrytě	ukládá	v jejich	
organismu	a my	o tom	nemáme	nej-
menší	tušení.

Formaldehyd	je	navíc	jen	jednou	z přibliž-
ně	140	000	látek,	které	eviduje	evropská	
databáze	chemikálií	a které	ovlivňují	náš	
každodenní	život.

Žijeme	v době	plastové,	která	je	zároveň	
doba	hektická.	Nemáme	čas	studovat	
informace	na	etiketách	a i kdybychom	
měli,	v množství	informací	se	jen	těžko	
orientujeme.	

Nebo	snad	víte	z hlavy,	zda	je	ftalát	DINP	
horší	než	ftalát	DEHP?

 

Tento	e-book	vám	pomůže	se	základní	orientací	v tématu	zdravé	domácnosti. 
Najdete	v něm	užitečné	rady	i odkazy	na	důvěryhodné	zdroje,	kde	se	o škodlivých	

látkách	v našich	domovech	dočtete	víc.	

Přejeme	inspirativní	čtení	a otevřenou	mysl.

 
P. S.: Ftalát DINP patří mezi těžké ftaláty, proto je pro lidské zdraví méně škodlivý než lehký 
ftalát DEHP. Oběma je ale lepší se vyhnout - ftaláty do zdravé domácnosti nepatří.

Pod	tato	slova	se	podepsala	hlavní	
hygienička	ČR	Eva	Gottvaldová 
a celé	ministerstvo	zdravotnictví.	

http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=28204&typ=application/pdf&nazev=2016-59179-vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20melaminov%C3%BD%20hrnek.pdf
https://echa.europa.eu/home
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Zdravá 
dOmáCNOsT
V roce 1984 světová zdravotnická organizace (WHO) 
vydala zprávu, ve které představila novou civilizační 
chorobu: tzv. syndrom nezdravých budov.

Syndrom popsala jako soubor onemocnění, který 
zvyšuje riziko vzniku rakoviny, snižuje potenci 
a v případě radonu dokonce mění lidskou DNA.

Syndrom nezdravých budov přitom způsobuje 
zdánlivá banalita – špatný vzduch v interiérech 
našich domů, bytů a kanceláří.

Ten vzduch, který většina z nás vdechuje 
20 a více hodin každý den…

Nebezpečí, o kterém často nevíme

Radon: jedovaté podloží
Syndrom	nezdravých	budov	začíná	
už v jejich	základech.

Česká	republika	patří	k zemím	s nejvyšší	
koncentrací	radonu	na	světě.	Podle	
Státního	ústavu	radiační	ochrany	(SÚRO)	
v každém	m³	našich	budov	září	radon	
intenzitou	118	becquerelů.

Normy	v Česku	jsou	i proto	velmi	mírné:	
v novostavbách	povolují	intenzitu	záření	

až	200	Bq/m³,	u rekonstruovaných	budov	
dokonce	až	400	Bq/m³.

WHO	si	přitom	klade	za	cíl	snížit	koncen-
traci	radonu	v budovách	na	100 Bq/m³.	
Jakoukoliv	intenzitu	nad	300	Bq/m³	do-
konce	považuje	za	nebezpečnou. Radon 
totiž	způsobuje	rakovinu	plic.	Podle	SÚRO	
by	1-2	%	lidí	při	dlouhodobějším	vystavení	
radonu	nad	hranici	400	Bq/m³	onemocně-
lo	a zemřelo	na	rakovinu.

Nechte si změřit intenzitu radiace ve vašem domě. Pokud překračuje limitní hranici, 
měli byste vyměnit izolaci základů – anebo se přestěhovat.

Azbest: smrtící dědictví našich předků
V 70.	a 80.	letech	minulého	století	byl	
azbest	běžnou	součástí	stavebních	ma-
teriálů.	Protože	je	nehořlavý,	sloužil	jako	
skvělý	podklad	pro	elektroinstalaci	nebo	
k výrobě	střešní	krytiny	–	eternitu.

Teprve	poté	se	zjistilo,	že	je	smrtelně	
nebezpečný.	V Česku	stojí	stovky	a tisíce	
budov,	které	obsahují	azbest.	Dokud	se	
do	azbestových	desek	nezasahuje,	je	bez-
pečně	uložený	a nikoho	neohrožuje.

Problém	nastává	ve	chvíli,	kdy	dělníci	
zahájí	rozsáhlou	rekonstrukci	a jedovaté	
azbestové	desky	přivedou	k životu.

Azbest	je	karcinogenní	látkou,	která	
způsobuje	rakovinu	plic.	Při	práci	s ním	je	
nutné	dodržovat	přísné	zásady	bezpeč-
nosti	a pracovat	s rouškou.	Děti	by	s ním	
neměly	přijít	do	kontaktu	vůbec.

Jestliže se chystáte rekonstruovat starší rodinný dům, přizvěte na pomoc odborníka 
a nechte si koncentraci azbestu v plášti svého domu změřit.

http://enhs.umn.edu/hazards/hazardssite/radon/radonmolaction.html
https://www.suro.cz/cz/prirodnioz/obecne-informace/zdravotni-ucinky-radonu
http://www.bozpinfo.cz/azbest-vyvolava-choroby-z-povolani
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/konz_dny_a_seminare/2012/2_dlouha_azbest_vliv_na_zdravi.pdf
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Nebezpečí, které sami kupujeme

VOC: organické těkavé látky s králem formaldehydem
Dělíme	je	na	voC	(volatile	organic	com-
pounds)	a svoC	(semi-volatile	organic	
compounds).	Dohromady	pak	tvoří	TvoC 
(total	volatile	organic	compounds).

Nejznámější	z TVOC	jsou	benzen,	to-
luen,	xylen,	metan,	pentachlorfenol	a…	
formaldehyd.

Formaldehyd	všichni	dobře	známe	–	je	
to	ten	nezaměnitelný	zápach	„novoty“,	
který	cítíme	z oblečení,	nábytku,	koberců	
nebo	povlečení,	jež	jsme	si	právě	přinesli	
z obchodu.	Zředěný	formaldehyd	se	jme-
nuje	formalín.

Formaldehyd	je	všude	kolem	nás.

V překližkách	a dřevotřísce	kvůli	konzer-
vaci,	v lepidlech	a tmelech	na	pokládku	
podlah	a koberců,	v textiliích	kvůli	dez-
infekci.	Najdete	ho	taky	v kosmetických	
přípravcích,	léčivech,	barvách,	ředidlech	
nebo	některých	potravinách	-	ovoci	nebo	
uzených	rybách.

Formaldehyd	je	i přirozenou	součástí	
dřeva.

Nejvíce	formaldehydu	vdechují	kuřáci,	
protože	tento	plyn	vzniká	i během	spalo-
vání.

Podle	WHO	je	bezpečná	koncentrace	
formaldehydu	100	µg/m³,	podle	Vy-
hlášky	č.	6/2003	Sb.,	kterou	se	stanovují	
hygienické	limity	v obchodech,	školách	
či	ubytovacích	zařízeních,	dokonce	jen	
60 µg/m³.

V interiérech	budov	s dřevotřískovým	ná-
bytkem	či	podlahami	ale	často	naměříme	
i koncentraci	1	000	µg/m³.

Formaldehyd	v nižších	koncentracích	
do	1	000	µg/m³	dráždí	oči,	nos	a krk,	ve	
vyšších	již	snižuje	průtok	nosní	sliznice,	
ztěžuje	dýchání	a způsobuje	silné	slzení	
očí.	V koncentraci	nad	30	000	µg/m³	vede	
k plicnímu	edému	až	smrti.

Existuje	také	podezření,	že	formaldehyd	
způsobuje	rakovinu.

Zakažte si podlahy, nábytek, dekorační tkaniny, překližky nebo formaldehydové 
izolace bez certifikace. Minimem by měl být certifikát E1/HCHO (garantující maximál-
ní koncentraci těkavých látek 120 µg/m³), ještě lépe pak Blauen Engel (do 60 µg/m³) 
či Greenguard Gold nebo Indoor Air Comfort GOLD (do 10 µg/m³). Pokud se chcete 
formaldehydu vyhnout úplně, pak volte výrobky s označením NA/HCHO. 

 
 
 E1/HCHO              NA/HCHO   

Ftaláty: zrádné plastifikátory
Plastifikátory	(změkčovadla)	využívají	výrobci	pro	změkčení	a zlepšení	ohebnosti	plastů.	
Nejznámějšími	a nejnebezpečnějšími	změkčovadly	jsou	ftaláty.	S ftaláty	se	setkáváme	
dennodenně	–	najdeme	je	ve	zdravotnických	potřebách,	kosmetice,	čistících	prostřed-
cích,	podlahách,	plastových	oknech,	stavebních	materiálech	a plastových	výrobcích	jako	
jsou	hračky,	holínky,	nádobí,	kabely,	trubky	či	ubrusy.

I přesto	doporučujeme	se	ftalátům	vyhýbat	–	lehkým	i těžkým.	Vdechování	ftalátů	má	
totiž	negativní	vliv	na	sexuální	vývoj	člověka.	U mužů	způsobuje	snížení	produkce	
testosteronu	a spermií	a ohrožuje	správný	vývoj	varlat,	navíc	snižuje	funkci	ledvin	a jater.

Ještě	horší	je	situace	u dětí,	které	ftaláty	nejen	vdechují,	ale	dokonce	i jedí	–	to	když	
olíznou	plastovou	hračku.	Děti	by	se	ftalátům	měly	vyhýbat	úplně.

Ftalátům se můžete vyhnout tím, že budete kupovat plasty bez změkčovadel – napří-
klad polyetylen, polypropylen, polyuretan nebo silikon. Jestliže už není zbytí 
a potřebujete výrobek z PVC, chtějte po výrobci přesné složení. Nekupujte výrobky 
s ftalátem DEHP, který je podle dosavadních výzkumů nejnebezpečnější ze všech.

DEHP | DBP | BBP

Vysokomolekulární ftaláty (HMW)

DINP | DIDP

„Lehké“ ftaláty zařadila Evropská komise 
do skupiny reprotoxických látek.

„Těžké“ ftaláty dle měření 
Evropské komise

Nízkomolekulární ftaláty (LMW)

Jsou nebezpečné. nepředstavují riziko.

Nesmí se z nich vyrábět 
hračky nebo kosmetika.

Evropská komise ale preventivně omezuje 
jejich využití ve výrobě věcí pro děti.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK138711/
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/vyhlaska-c-6-2003-sb-kterou-se-stanovi-hygienicke-limity-chemickych-fyzikalnich-a-biologickych-ukazatelu-pro-vnitrni-prostredi-pobytovych-mistnosti-nekterych-staveb
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances/formaldehyde/formaldehyde-fact-sheet
http://fld.czu.cz/~bohm/formaldehyd.htm
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BONUS: 5+1 tipů pRO 

1. pravidelně větrejte
Na	jaře,	v létě	a na	podzim	mějte	okno	na	mikroventilaci	po	
celý	den,	přes	zimu	větrejte	nárazově	alespoň	3×	denně.

Jednodušší	to	mají	majitelé	domů	s rekuperačními	jednotka-
mi,	které	vzduch	obměňují	po	celý	den.

4. používejte měřiče
Pomocí	měřičů	změříte	koncentraci	škodlivých	látek 
ve svém	domově.

Měření	provádějte	alespoň	jednou	ročně	a vždy	v zimě,	kdy	
je	koncentrace	škodlivých	látek	v interiéru	nejvyšší.

5. Změňte své nákupní chování
Místo	levné	dřevotřísky	poctivý	masiv,	místo	laciných	PVC	
plastů	ty	kvalitnější	bez	obsahu	ftalátů.

Nemusíte	vyházet	všechen	nábytek,	koberce	a povlečení	
naráz	–	obměňujte	postupně..

6. Začněte pěkně od podlahy
Podlaha	ve	vašem	domě	zabírá	největší	plochu	a poten-
ciálně	tak	představuje	největší	riziko.	Pokud	tedy	chcete	
opravdu	zdravou	domácnost,	začněte	od	podlahy.

3. Zkuste čističku vzduchu
Čistička	s hEpa	filtrem	odstraní	až	99,97	%	všech	nečistot	
ze	vzduchu.

Pořiďte	si	takovou,	která	má	i ionizátor	vzduchu.

2. pořiďte si rostliny
Nejefektivnějším	čističem	je	tchýnin	jazyk,	který	ze	vzduchu	
odstraňuje	benzen,	formaldehyd,	trichloretylen	a xylen.

Užitečným	pomocníkem	je	i potos	(šplhavnice,	scindap-
sus).	Tato	rostlina	si	poradí	s oxidem	uhelnatým,	toluenem	
nebo	benzenem.

Doporučit	můžeme	i arekovou	palmu,	skvělého	bojovníka	
proti	formaldehydu,	benzenu	a trichloretylenu.

Z dalších	čističů	vzduchu	vybíráme	zelenec,	ledviník	nebo	
aloe	vera.

ZdravOu dOmáCNOsT
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Zdravá 
POdlaha
Ideální zdravá podlaha neobsahuje formaldehyd 
ani ftaláty, má jasné složení a původ. Pravdivost 
všech tvrzení navíc potvrzují certifikáty.

Každá podlaha by dále měla dobře vypadat, 
snadno se udržovat a být cenově dostupná.

Takovou podlahu by chtěl každý, jenže je tu problém - 
zdravé a dobře vypadající podlahy jsou většinou drahé. 
Levné zase dlouho nevydrží nebo mají nejasné složení.

Většina lidí se v takové chvíli uchýlí ke kompromisu. 
Bohužel často na úkor svého zdraví.

Možnosti zdravých podlah

Zdravá	podlaha	může	být	přírodní	
i umělá.	Stejně	tak	nezdravá.	Při	výběru	
podlahové	krytiny	tedy	mějte	na	paměti,	
že	přírodní	materiál	není	automaticky	
zdravější	a lepší	než	umělý.	

Umělé	materiály	totiž	dokáží	ty	přírodní	
věrně	napodobit	a zároveň	eliminovat	
jejich	nedostatky.

Například	dřevo,	stejně	jako	houby nebo 
divočáci	na	Šumavě,	absorbuje	těžké	
kovy.	Pochází-li	tedy	dřevěná	podlaha	
z borovic	nebo	smrků	rostoucích	u frek-
ventované	silnice	nebo	v kontaminované	
půdě,	může	obsahovat	kadmium,	olovo	
a další	nebezpečné	látky.

Ověřit původ přírodních materiálů je stejně důležité jako zkontrolovat složení 
umělých materiálů.

 
Na	následujících	stranách	najdete	přehled	nejčastějších	podlah	z přírodních	i umě-
lých	materiálů,	jejich	základní	vlastnosti,	možná	zdravotní	rizika	a orientační	cenu.

V	přehledu	naopak	nenajdete	koberce.	Tento	e-book	je	věnován	pouze	hladkým	podla-
hám.	Koberců	je	široká	škála	–	budeme	se	jim	věnovat	v	dalším	e-booku.

Zdravé koberce označuje certifikát GUT. 

CenaZdraví

Vlastnosti

Ideální
podlaha

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=17311
http://www.vulhm.cz/monitoring_cizorodych_latek
https://www.respekt.cz/tydenik/2017/5/divocaci-po-cernobylsku
http://www.pro-dis.info/about_gut.html
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popis možná	zdravotní	rizika vlastnosti přibližná	
cena	bez	dph

dřevo

Přírodní

Může	být	v	podobě	masivní	prken-
né	podlahy,	parket	nebo	plovoucí	
podlahy.	Ne	každá	dřevěná	podlaha	
je vhodná	pro	podlahové	topení.

 × Obsah	těžkých	kovů

 × Plísně

 × TVOC

 × Formaldehyd

Dřevěná	podlaha	je	krásná,	teplá	a	vždy	originální.	Je	ale	méně	
odolná,	náročnější	na	údržbu	a	hůře	snáší	vodu.	Po	letech	použí-
vání	se	dají	některé	typy	renovovat	přebroušením	a	lakováním.	Její	
velkou	nevýhodou	je	vysoká	cena.

od	800	Kč/m²

dlažba

Přírodní

Keramické	dlaždice	se	nabízí	v	širokém	
množství	dekorů	i	velikostí.	Pro	někte-
ré	prostory	jsou	jediným	řešením.

 × Obsah	těžkých	kovů

 × Uklouznutí

 × Plísně	mezi	spárami

 × Problémy	se	zády 
a kyčlemi	kvůli	tvrdosti

Dlažba	se	snadno	udržuje	a	je	odolná.	Kvůli	chladu	a	velké	tvrdosti	
ale	není	vhodná	do	přímo	obývaných	místností.	Pro	nízký	teplotní	
komfort	je	podlahové	topení	téměř	nutností,	důsledkem	je	delší	
topná	sezóna.

od	300	Kč/m²

korek

Přírodní

Vyrábí	se	z	kůry	korkového	dubu.	
Nabízí	omezený	počet	barev	a	vzorů,	
je	možné	ji	potisknout.

 × Obsah	těžkých	kovů

 × TVOC

 × Formaldehyd

Korek	je	teplý	a	měkký,	občas	až	příliš	-	podlaha	z	něj	není	příliš	
mechanicky	odolná,	zejména	vůči	drápkům	domácích	mazlíčků. od	400	Kč/m²

přírodní	
linoleum

Často	vypadá	jako	klasické	PVC,	ale	je	
z	dřevité	moučky,	vápence,	lněného	
oleje	a	juty.

 × Obsah	těžkých	kovů

 × TVOC

 × Formaldehyd

Základem	linolea	je	dřevo,	jehož	vlastnosti	si	podlaha	také	uchová-
vá.	Dobře	izoluje,	je	ekologická,	ale	náročnější	na	údržbu	a	méně	
mechanicky	odolná.	Má	charakteristickou	vůni.

od	600	Kč/m²

vinyl

Umělý

Vinylové	podlahy	věrně	napodobují	
přírodní	materiály.	Řeší	také	jejich	ne-
dostatky	a	jsou	ideální	pro	podlahové	
topení.	Mohou	být	lepené	i	plovoucí.

 × Obsah	ftalátů

Vinyl	je	odolný,	měkký,	voděodolný	a	neklouže,	proto	se	hodí	do	
celého	bytu,	včetně	koupelny	a	WC.	Podlaha	z	tohoto	materiálu	je	
teplá	a	příjemná	na	dotek.	Díky	tloušťce	od	2	do	10	mm	se	hodí	do	
všech	staveb	i	rekonstrukcí	a	po	montáži	zbude	jen	málo	odpadu.

od	400	Kč/m²

PvC

Umělý

Klasice	českých	domácností	se	někdy	
nesprávně	říká	lino	nebo	linoleum.	
Nejčastěji	se	dodává	v	rolích.

 × Obsah	ftalátů
Největší	výhodou	PVC	je	snadná,	rychlá	montáž	a	nízká	cena.	PVC	
je	teplé	a	měkké,	podle	typu	konstrukce	různě	odolné.	Je	nutné	si	
dobře	prověřit	složení	a	zátěžovou	třídu	-	kvůli	zdraví	i	odolnosti.	

od	250	Kč/m²

laminát

Umělý

Kvůli	způsobu	montáže	se	podlahám	
z	laminátu	říká	také	plovoucí.	Hodí	
se	do	většiny	domácností,	ale	nejsou	
příliš	vhodné	pro	podlahové	topení.

 × Obsah	formaldehydu
Laminátové	podlahy	jsou	velmi	odolné,	ale	také	tvrdé	a	chůze	
po	nich	je	hlučná.	Jsou	studené	na	omak	a	špatně	snáší	vlhkost	a	
vodu	-	je	nutné	je	hned	utřít.

od	250	Kč/m²

Z přírodních	materiálů	v poměru	vlast-
nosti/zdraví	nejlépe	vychází	dřevěná	
podlaha.	V případě	umělých	materiálů	je	
to vinyl.	Ten	je	zároveň	levnější	než	dřevo	
a lépe	odolává	vodě.	

U dřeva	se	zajímejte	o původ	stromů,	
v případě	vinylu	máte	pod	kontrolou	celé	
složení.	Na	to	se	nyní	podíváme	detailněji.	

Srovnání podlah
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O vinylu

Když	Waldo	Semon	v roce	1926	ve	své	
laboratoři	„omylem“	stvořil	vinyl,	ještě	
netušil,	že	jeho	dílo	ovlivní	životy	všech	
lidí	na	planetě	Zemi	na	více	než	100	let	
dopředu.

Vinyl,	přesněji	polyvinylchlorid	(PVC),	je	
společně	s polyethylenem	a polypropyle-
nem nejpoužívanější	umělou	hmotou	
na	světě.	Kabely,	zdravotnické	pomůcky,	
hračky	anebo	podlahy	–	to	všechno	se	
z něj	vyrábí.

Základními	surovinami	pro	výrobu	vinylu	
jsou	sůl	a ropa,	případně	zemní	plyn.

Výrobci	ze	soli	pomocí	elektrolytické	

disociace	získají	chlór	a z ropy	pomocí	vy-
sokého	tlaku	a teploty	extrahují	ethylen. 
Tyto	látky	pak	pomocí	chemických	postu-
pů	přemění	ve	vinylchlorid	a následnou	
polymerací	v polyvinylchlorid.

Vinyl	odolává	mechanickým	nárazům	
i chemikáliím,	je	teplotně	odolný,	nevadí	
mu	voda	ani	vlhkost.	Jeho	výroba	je	levná,	
lze	ho	snadno	recyklovat	a můžete	ho	mít	
v jakémkoliv	dekoru.

Aby	byl	však	vinyl	ohebný,	přidávají	do	
něj	výrobci	plastifikátory	(změkčovadla).	
A právě	používání	těchto	látek	–	zejména	
ftalátů	–	je	pro	zdravou	domácnost	pro-
blematické.

Zdraví a ekologie
Vinyl,	stejně	jako	všechny	ostatní	umělé	
materiály,	může	za	určitých	okolností	
(teplota,	tlak)	uvolňovat	do	ovzduší	nebez-
pečné	látky	–	ftaláty.	To	je	potenciálně	
nebezpečné	hlavně	u vinylových	podlah.	
Výrobci	vinylových	podlah	si	toto	riziko	

uvědomují	a používání	ftalátů	omezují,	
případně	se	jim	úplně	vyhýbají.	V těch	
nejlepších	vinylových	podlahách	najdete	
namísto	ftalátů	BiO	plastifikátory	z pří-
rodních	materiálů.

Potenciální nebezpečí číhá ve vinylu vyrobeném z recyklátů starších plastů. Doporu-
čujeme, abyste vždy kupovali nový vinyl, případně takový, který je vyrobený z plastů 
vyrobených po roce 1990. Starší plasty totiž mohou obsahovat stopy azbestu, 
olova nebo kadmia.

Byť	je	vinyl	umělý	materiál,	respektuje	principy	trvalé	udržitelnosti.	Více	než	polovinu	
jeho	složení	tvoří	kuchyňská	sůl,	výroba	je	energeticky	nenáročná	a materiál	má	dlouhou	
životnost.	Po	dosloužení	navíc	nekončí	na	skládce	ani	ve	spalovně,	ale	recyklací	se	znovu	
využívá.

Vinylové podlahy
Vlastnosti	vinylových	podlah	vycházejí	
z vlastností	vinylu	–	jsou	mechanicky	
a chemicky	odolné,	nevadí	jim	voda	ani	
vlhkost,	příjemně	tlumí	zvuk.

I proto	se	hodí	kamkoliv	–	do	obchodů,	
kanceláří,	obývacích	pokojů	nebo	ložnicí.

A taky	do	kuchyní,	prádelen	či	koupelen,	
kde	kvůli	vlhkosti	není	možné	použít	lami-
nát	ani	dřevo.	

Vinyl	dnes	seženete	v imitaci	dřeva	
(včetně	suků),	kamene	nebo	třeba	dlažby,	
v posledních	letech	je	oblíbená	také	imita-
ce	betonu.

•	 Lepené vinylové podlahy

Mívají	tloušťku	2-3	mm,	takže	vyžadují	pevný,	rovný	a hladký	podklad,	nejlépe	vy-
stěrkovaný	samonivelační	stěrkou.	Vychází	asi	na	400-600	Kč/m²	a jejich	pokládku	
doporučujeme	svěřit	firmě,	protože	podlahář	musí	přesně	odhadnout	ideální	vrstvu	
lepidla	i chvíli,	kdy	je	lepidlo	dostatečně	vytvrdlé.

•	 plovoucí vinylové podlahy

Pokládáte	stejně	jako	laminát	pomocí	zaklikávání	zámků.	Dle	norem	mají	stejné	požadav-
ky	na	podklad	jako	lepené,	ale	v reálu	snesou	drobné	nerovnosti	až	do	+/-	2	mm.	Hodí	se	
hlavně	pro	suchou	pokládku,	například	na	OSB	desky.

celoplastové	mají	tloušťku	4-5	mm	a stojí	od	600	Kč/m²	(bez	DPH).	Skvěle	odolávají	vodě	
a tlumí	hluk	o 4-5	dB	(případně	o 12-20	dB	v kombinaci	s akustickou	podložkou).

TIP: Vždy kupujte podlahu alespoň 4 mm tlustou, u tenčích se snadno lámou zámky.

Na	hdF	desce	s korkem	mají	tloušťku	9,5-10,5	mm	a stojí	od	700	Kč/m²	(bez	DPH).	
Skvěle	tlumí	zvuk	(o 14-16	dB)	a je	příjemná	na	došlap.	Na	druhou	stranu	hůře	odolává	
vodě,	takže	se	nehodí	do koupelen	či	na	WC.

TIP: Pro zajištění odolnosti podlahy vyžadujte německou konstrukci podlahy s vinylem 
přímo na HDF desce, bez korkové vrstvy.

Na	kompozitní	desce	mají	tloušťku	4,5-6,5	mm	a stojí	od	850	Kč/m²	(bez	DPH).	Patří	
mezi	technologicky	nejvyspělejší	řešení	současnosti,	kdy	tuhá	kompozitní	deska	zaruču-
je	4×	vyšší	pevnost	a stabilitu	zámků.	Podlaha	je	navíc	voděodolná	a tlumí	zvuk	o 7	dB	
(s akustickou	podložkou	až	o 20	dB).

•	 Samoležící vinylové podlahy

Nejjednodušší	řešení	pokládky	podlahy,	jednotlivé	dílce	nelepíte	ani	neklikáte,	ale	pouze	
pokládáte	vedle	sebe.	Ideální	do	pronajatých	prostor,	veřejných	budov	nebo	komerčních	
objektů.	Poškozený	dílec	vyměníte	za	asi	15	sekund.

http://www.iom3.org/pvc-sustainability
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Certifikáty zdravých podlah

Certifikáty	by	měly	být	zárukou	kvality,	
dodržování	požadovaných	standardů	
a zákonných	limitů.	Nejen	v případě	pod-
lahových	krytin.

Certifikátů	jsou	ale	stovky	a liší	se	pod-
mínkami	udělení	i finanční	náročností.	
Do ceny	se	u některých	započítávají	i ná-
hodné	kontroly	a důkladné	testování.

Někteří	výrobci	si	také	vytváří	vlastní	
certifikáty,	přestože	touto	klamavou	
obchodní	praktikou	porušují	zákon	
o ochraně	spotřebitele.

Podobné	„certifikáty“	nejsou	důvěry-
hodné,	jelikož	pod	nimi	není	podepsaná	
nezávislá	laboratoř,	ale	pouze	prodejce.

Pokud pátráte po konkrétním certifikátu, pečlivě si ho zkontrolujte. Nekalou 
(a častou) taktikou prodejců je výroba vlastních certifikátů, které se podobají 
oficiálním. 100% jistotu získáte přímo na stránce certifikátu v seznamu jeho majitelů.

Jednorázové certifikáty
Zpravidla	mají	mírnější	podmínky	udělení	než	certifikáty	s	opakovanou	kontrolou.	
Limity	se	navíc	kontrolují	pouze	jednou,	při	udělení	certifikátu.	Pokud	výrobce	následně	
změní	proces	výroby	a	tedy	i	obsah	škodlivých	látek,	certifikát	stále	platí. 

French	vOc 
Každá	podlaha	prodávaná	ve	Francii	musí	být	označena	štítkem	
označujícím	třídu	emisí.	Štítek	dostává	na	základě	28denního	měření	
podle	normy	ISO	16000	a nejnižší	obsah	emisí	garantuje	A+. 
Více	o	French	VOC

der	Blaue	Engel 
Nejstarší	světový	ekocertifikát	označuje	produkty	zdravé	pro	domác-
nost	i planetu	podle	německých	limitů.	Stejný	certifikát	najdete	také	
u zdravé	stavební	chemie. 
Více	o	der	Blaue	Engel

Ü 
Ü	je	první	písmeno	slova	Übereinstimmung,	které	v němčině	zna-
mená	souhlas.	Produkty	s tímto	certifikátem	splňují	německé	limity.	
Na	rozdíl	od	certifikátu	DBE	měří	pouze	některé	látky	a	koncentrace	
VOC	je	mírnější	(300	vs.	1000	µg/m³). 
Více	o	Ü

Certifikáty s opakovanou kontrolou
Tyto	certifikáty	patří	mezi	nejpřísnější.	Organizace,	které	je	udělují,	pravidelně	a většinou	
náhodně	kontrolují	výrobky.	Pokud	při	těchto	kontrolách	objeví	porušení	deklarovaných	
vlastností,	je	firmě	certifikát	odebrán.

V případě	podlah	jsou	to	tyto: 

indoor	air	comfort  
Certifikát	IAC	zastřešuje	vyhlášky	EU	i všech	členských	států	a vy-
žaduje	dodržování	těch	nejpřísnějších	limitů	pro	veškeré	druhy	
škodlivin,	nejen	TVOC. 
více	o	IAC	a	IACG

indoor	air	comfort	Gold 
V současné	době	nejpřísnější	certifikát.	Splňuje	vše	co	IAC	a navíc	
zohledňuje	limity	dalších	evropských	certifikátů.	Tento	certifikát	tedy	
získávají	pouze	opravdu	zdravé	produkty	s nejnižším	obsahem	emisí. 
více	o	IAC	a	IACG

GrEENGUard 
Nezávislá	certifikační	organizace	LLC	po	dobu	několika	měsíců	testu-
je	obsah	emisí	a pokud	výrobky	splní	přísné	standardy,	smí	používat	
certifikát	GREENGUARD	garantující	zdravou	domácnost. 
Více	o	GREENGUARD

GrEENGUard	Gold 
Je	známý	též	jako	dětský	certifikát.	Produkty	s tímto	označením	jsou	
zdravé	i pro	citlivé	osoby,	jako	jsou	děti	a staří	lidé.	Takto	certifikova-
né	podlahy	jsou	ideální	do	škol	a nemocnic. 
Více	o	GREENGUARD	Gold

Při výběru podlahy se zaměřte na certifikáty Indoor Air Comfort Gold 
a GREENGUARD Gold. Mají nejpřísnější limity a jejich dodržování 
opakovaně kontrolují.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634
http://www.eurofins.com/consumer-product-testing/information/compliance-with-law/european-national-legislation/french-regulation-on-voc-emissions/french-voc-classes/
https://www.blauer-engel.de/en/our-label-environment
https://www.blauer-engel.de/en/our-label-environment
http://www.eurofins.com/consumer-product-testing/information/ecolabels-quality-labels/indoor-air-comfort-eurofins-certified-products/
http://www.eurofins.com/consumer-product-testing/information/ecolabels-quality-labels/indoor-air-comfort-eurofins-certified-products/
http://greenguard.org/en/CertificationPrograms/CertificationPrograms_indoorAirQuality.aspx
http://greenguard.org/en/CertificationPrograms/CertificationPrograms_childrenSchools.aspx
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Certifikáty	se	dají	porovnávat	podle	řady	
kritérií,	mezi	nejdůležitější	patří	limit	
formaldehydu. 

Vyhláška	č.	6/2003	Sb.	stanovuje	pro	
obchody,	školy	či	ubytovací	zařízení	
maximální	koncentraci	této	toxické	látky	
60	µg/m³,	kvalitní	certifikáty	jsou	však	
mnohem	přísnější.

TVOC
[μg/m³]

Graf znázorňující limity TVOC podle jednotlivých certifikátů

100

60

jednorázový
certifikát

opakovaně
kontrolovaný

certifikát

Certifikáty stavební chemie
Zdravou	domácnost	ovlivňuje	nejen	materiál,	ze	kterého	je	vyrobená	podlaha,	ale	také	
přípravky	použité	při	montáži.

Lepidla,	tmely	a další	stavební	chemie	mají	vlastní	certifikáty.	Nejpřísnější	jsou	tyto: 

Emicode	Ec1 
Pravidelně	opakovaný	certifikát	se	zaměřuje	pouze	na	chemii	spo-
jenou	s podlahami.	Certifikát	má	3	úrovně,	EC1	označuje	stavební	
chemii	s velmi	nízkým	obsahem	TVOC. 
Více	o	Emicode

Emicode	Ec1	plus 
Nejnovější	úroveň	certifikátu	Emicode	označuje	produkty	podle	
přísnějších	limitů	než	EC1.	Tyto	produkty	jsou	na	hranici	technické	
proveditelnosti. 
Více	o	Emicode

Přehled všech certifikátů, opakovaných i jednorázovaných, včetně jejich limitů TVOC 
najdete v další kapitole. Stránku si můžete vytisknout a vzít s sebou do obchodu při 
vybírání podlahy.

jednorázové
certifikáty

opakovaně kontrolované
certifikáty

120

60

10

TV
OC

 [μ
g/

m
³]

Bez obsahu
formaldehydu

http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/vyhlaska-c-6-2003-sb-kterou-se-stanovi-hygienicke-limity-chemickych-fyzikalnich-a-biologickych-ukazatelu-pro-vnitrni-prostredi-pobytovych-mistnosti-nekterych-staveb
http://www.emicode.com/en/emicode-r/limit-values/
http://www.emicode.com/en/emicode-r/limit-values/
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BONUS: pOMOCNík při VýBěRU ZdRAVé pOdLAhy

Až	půjdete	vybírat	zdravou	podlahu,	vezměte	pomocníka	s sebou. 
Připomene	důležité	informace	a poradí,	na	co	se	zeptat	prodejce.

1/ Zdravá domácnost začíná od podlahy
Investice	do	zdravé	podlahy	má	smysl,	zejména	pokud	máte	děti.	Na	zdraví	se	nevyplatí	
šetřit	a zdravá	podlaha	nemusí	být	nutně	drahá.

Dá se podlaha platit na splátky, ideálně bez navýšení? 

2/ Složení
Podlaha,	která	tají	složení,	není	důvěryhodná.	Stejně	tak	podlahy,	které	se	prezentují	jako	
vinylové	bez	obsahu	PVC.	U přírodních	se	zajímejte	o původ.

Odkud podlaha pochází a jaké je její složení?

3/ plastifikátory
Ftaláty	nejsou	nutné,	u kvalitních	podlah	z PVC	se	setkáte	s přírodními	BIO	plastifikátory	
nebo	například	zdravotně	nezávadným	materiálem	DINCH	používaným	k výrobě	sáčků	
na	uchovávání	krevní	plazmy.

Jaké plastifikátory podlaha obsahuje?

4/ koncentrace tVOC
Mezi	organické	těkavé	látky	patří	formaldehyd,	koncentrace	TVOC	ale	zohledňuje	i další	
škodliviny.	Zajímejte	se	o údaje	v µg/m³	a pamatujte,	že	čím	nižší,	tím	lepší.	Podlaha	
s koncentrací	nad	1	000	µg/m³	do	zdravé	domácnosti	nepatří.

Jaká je v podlaze koncentrace TVOC? Obsahuje podlaha i formaldehyd?

5/ Certifikáty
Certifikáty	jsou	rychlým	pomocníkem	při	orientaci	v nabídce	podlah.	Nedívejte	se	jen	na	
jejich	počet,	ale	hledejte	konkrétní,	které	patří	mezi	nejpřísnější.

Má podlaha některý z uvedených certifikátů?

TV
OC

 [μ
g/

m
³]

jednorázové
opakovaně kontrolované

Vlevo nejméně přísný certifikát, vpravo nejpřísnější
1000 1000

300

500

1000

220 160



2322

ČAStO kLAdENé 
OtÁZky

Na otázky odpovídá ing. Aleš Sedláček, majitel dobrepodlahy.cz 
a specialista na zdravé podlahy.

„Koupil jsem byt a nevím, co 
je v něm za podlahu. Vím jen, 
že je umělá. Jak poznám, jestli 
je zdravá?“

Petr R., Praha

Můžete	z místnosti	odstranit	veškerý	nábytek	
a nechat	přes	noc	puštěný	měřič	formaldehydu.	
Pokud	jsou	ale	v bytě	plastová	okna	nebo	parape-
ty,	nepoznáte,	odkud	škodliviny	pochází.

Nejjistější	je	proto	odnést	kus	podlahy	do	zkušeb-
ny	a nechat	ji	odborně	proměřit.	Riskujete	ovšem,	
že	podlahu	vyjmutím	její	části	zničíte.

„Uvažujeme o pořízení 
pasivního domu a láká nás 
vinylová podlaha. Slyšela jsem 
ale, že pasivní domy jsou tak 
dobře utěsněné, že do nich 
jsou vhodnější přírodní mate-
riály. Co je na tom pravdy?“ 

Valerie M., Svitavy

Nízkoenergetické	a pasivní	domy	naopak	mají	
řízené	větrání	s rekuperací	tepla,	vzduch	se	v nich	
proto	vyměňuje	neustále.	Vinylové	podlahy,	ze-
jména	té	zdravé,	se	proto	není	třeba	vůbec	bát.

Horší	je	situace	v konvenčních	bytech	a domech.	
Nová	plastová,	dřevěná	i hliníková	okna	těsní	tak	
dobře,	že	je	třeba	pravidelně	větrat.

„Na internetu jsem se dočetl 
o vinylu bez obsahu PVC. Ta-
kový musí být nutně zdravější,
ne?“

Jan N., Brno

Vinylová	podlaha	bez	vinylu	(PVC)	neexistuje.	
Jsou	však	podlahy,	které	se	tak	prezentují.	Jejich	
skutečné	složení	se	často	skrývá	pod	obchodním	
názvem	a není	dohledatelné.	Víte	tak,	že	podlaha	
neobsahuje	PVC,	ale	reálně	netušíte,	z čeho	je.	
Těžko	v takovém	případě	můžete	věřit	tomu,	že	je	
podlaha	zdravá.

„Vinylová podlaha je měkčí 
než laminátová - znamená to, 
že obsahuje víc změkčovadel 
(ftalátů) a je tedy škodlivější?“

Jana B., Jablonec n. Nisou

Určitě	ne.	Ne	každé	změkčovadlo	je	ftalát.	
Změkčovadla	nejsou	to	samé	co	ftaláty	a ne	všech-
na	změkčovadla	jsou	škodlivá.	Spousta	materiálů	
je	také	přirozeně	elastická,	takže	změkčovadla	
vůbec	nepotřebuje.

Například	u vinylových	podlah,	které	prodává-
me	na	dobrepodlahy.cz,	máte	díky	certifikátům	
jistotu,	že	jsou	bez	ftalátů.	Místo	nich	obsahují	
BIO	plastifikátory	nebo	Hexamoll	DINCH.	U vinylu	
i laminátu	chtějte	vždy	znát	kompletní	složení.

máte	jiný	dotaz? 
Zodpovíme	vám	ho	na	info@dobrepodlahy.cz	
nebo	se	přijďte	zeptat	osobně.
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Zavolejte nám, napište nebo se od pondělí do soboty 
stavte v našem brněnském showroomu.

Na 250  m² si všechny podlahy prohlédnete nejen ve 
vzorníku, ale i položené na zemi ve velkých plochách.

Vítáme každého

+420 737 211 548 info@dobrepodlahy.cz

Přímo	před	prodejnou	je	
k dispozici	12 parkovacích	
míst	i stojan	na	kola.

Před	vchodem	do	areálu	
PONÁVKA	staví	tramvaj	
č. 12	na	zastávce	Kovářská.

Máme	dětský	koutek	
s hračkami,	televizí	
a omalovánkami.

Pejsci	dostanou	misku	
s vodou,	granulemi	

i pamlsek.

Po	předchozí	domluvě	
zajistíme	překladatele	

do	znakové	řeči.

dOBré	pOdlahy 
Škrobárenská	10 
617	00	Brno	

Sídlíme	v areálu	PONÁVKA	v budově	B5.	
Příjezd	je	z ulic	Dornych	nebo	Masná.	
Cedule	vás	navedou.

Pondělí	—	Pátek

7:00	—	18:00
Sobota

8:30	—	12:00

http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx%3FsouborID%3D28204%26typ%3Dapplication/pdf%26nazev%3D2016-59179-vyhl%25C3%25A1%25C5%25A1en%25C3%25AD%2520melaminov%25C3%25BD%2520hrnek.pdf


www.dobrepodlahy.cz

Doprava zdarma
na všechny

vinylové podlahy
u vinylových

podlah skladem

Dodání do 48 hodin
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