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Jednou ze základních priorit naší spole�nosti je stálé zvyšování životní úrovn�. 
Sou�ástí této pé�e je snaha o optimalizaci všech faktor� p�sobících na každého 
jednotlivce doma i na pracovišti. 
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Aeroions, A Way To Be Constantly Fresh 

One of the main priorities of our society is premanent increasing of standard of living . 
Part of this care is to optimize all factors which affect each individual's home or 
workplace. 

Keywords: electro-ionic microclimate, microclimate, negative ions, ionization of air, 
indoor climate buildings, well-being and human health  

1 Vnit�ní mikroklima budov 
V interiéru se vyskytuje �ada faktor�, které p�sobí na �lov�ka, souhrn t�chto složek 
se nazývá Vnit�ní mikroklima budov. Optimální úrove
 t�chto složek vytvá�í „stav 
pohody“. Stav pohody je definován Sv�tovou zdravotnickou organizací / WHO -World 
Health Organisation/ jako „stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a 
nesestává se jen z absence nemoci nebo vady“.  

Jak tedy m�žeme této pohody dosáhnout, jak ji zm��it, p�ípadn� co ji ohrožuje a jak 
ohrožujícím faktor�m �elit? Mikroklima je �ást prost�edí tvo�ená složkami na jejichž 
p�enosu se podílí vzduch. Druhy mikroklimatu: tepeln�-vlhkostní, odérové , toxické, 
aerosolové, mikrobiální, ionizující, elektrostatické, elektroiontové, elektromagnetické, 
akustické, psychické a sv�telné (Jokl 2002). Více rozvedu Mikroklima elektroiontové, 
jako jednu z doposud opomíjených složek vnit�ního prost�edí.  

2 Mikroklima elektroiontové 
Aeroionty v interiéru se podílejí na elektroiontovém mikroklimatu, což je složka 
prost�edí vytvá�ená negativními a pozitivními ionty v ovzduší, které exponují �lov�ka a 
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spoluvytvá�í tak jeho celkový stav (Jokl 1984). Stav elektroiontového mikroklimatu je 
jinými slovy koncentrace záporných a kladných iont� ve vzduchu. Sledujeme jejich 
vzájemný pom�r.  

Ovzduší elektricky neutrální se v p�írod� nevyskytuje v�bec. Pro pocit komfortu 
prost�edí je ur�itý po�et atmosférických iont� nezbytný. Studie a m��ení prokazují, že 
na �lov�ka mají pozitivní ú�inek záporné ionty, kladné naopak ú�inek negativní. 

 

    

Obrázek 1: Schéma el. zemského pole; Obrázek 2: Koncentrace silo�ar el. pole na 
vrcholech hor. Zdroj: Archiv autora dle p�edlohy: Jokl M. Zdravé obytné a pracovní 
prost�edí. 2002. s.169-167 

3 Co jsou ionty a jak vznikají? 
P�i p�irozené ionizaci vzniká dvojice elektricky nabitých �ástic, jedna s kladným a 
jedna se záporným nábojem s rozdílnou hmotností a pohyblivostí.  

Zem�kouli si lze p�edstavit jako obrovský kulový kondenzátor, jehož vnit�ní elektrodou 
je vodivý povrch Zem�, nabitý záporn�. A druhou elektrodou je vrstva dob�e vodivého 
ovzduší, tzv. Ionosféry, která je vodivá kladn�, obr.1. Mezi t�mito dv�ma póly je asi 
50 km vzduchu. Zde se vytvá�í slabé elektrické pole, jehož intenzita dosahuje u 
zemského povrchu 130 až 140 V/m. Na vrcholcích hor bylo nam��eno až 5000 V/m, 
intenzita elektrického pole je zde tedy mnohonásobn� v�tší obr.2. 

Proces ionizace: 

1) vytržení elektronu z atomu, takže se projeví kladný náboj jeho jádra 

2) p�ipojení volného elektronu na neutrální atom �i molekulu, které tak získávají náboj 
záporný. 



 95 

3) vytvo�ení lehkého vzdušného iontu, což je zpravidla shluk 10 – 30 plynných 
molekul, navázaných na elektricky nabitou �ástici a nesoucí její elektrický náboj.  

Celý tento proces trvá zlomek vte�iny (uvádí se 10-6 sekund) (Jokl 2002) v atmosfé�e 
probíhá nep�etržit�. K ionizaci vzduchu a vytvo�ení iont� je zapot�ebí energie - 
ioniza�ní energie. Tou se p�ekonává elektrostatická p�itažlivost mezi elektronem a 
kladn� nabitým jádrem.  

Ionty vznikají v p�írod� n�kolika zp�soby: 

1) elektromagnetickým zá�ením, kosmickým zá�ením, jako ultrafialová složka 
slune�ního zá�ení 

2) gama zá�ení radioaktivních látek, obsažených p�irozen� v zemské k��e (radon) 

3) Lénardovým efektem - tvorba záporných iont� vzniklých prudkým dopadem �ástic 
vody na p�ekážku, nebo rozprašováním vody, p�ípadn� praskáním bublinek vzduchu 
na vodní hladin�. 

Vzdušné ionty d�líme podle hmotnosti : 

a) Lehké, vyskytují se jako shluky 10 – 30 molekul plyn� s životností n�kolika sekund, 
pro blahodárný vliv na �lov�ka nejd�ležit�jší. Používá se také název aeroionty, lehké 
vzdušné záporné ionty.  

b) St�ední, shluky n�kolika set molekul plyn�, životnost je n�kolik minut až hodin. 

c) T�žké, shluky až tisíc� molekul, životnost je n�kolik dní až týdn� a pohybují se 
nejpomaleji. Vznikají nabalováním prachových �ástic, dýmu a kou�e na lehký iont, ten 
nabývá na hmotnosti a rychlosti pohybu a klesá k zemi.  

Koncentrace lehkých iont� je kvalitativním ukazatelem �istoty ovzduší.  

4 Zp�soby m��ení iont� 
V normách nejsou uvedeny požadované hodnoty koncentrace iont� v budovách, 
nalezneme pouze hodnoty doporu�ené. Pro stanovení koncentrací vzdušných iont� 
jsou užívány po�íta�e iont�, tzv.iontometry, s jejich pomocí p�ímo ode�íst po�et iont� 
v cm3 vzduchu jedné polarity, p�ípadn� m��í ob� polarity sou�asn�. M��í se v dýchací 
zón� 170 cm u stojícího a 110 cm u sedícího �lov�ka. 
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Úrove
 elektroiontového mikroklimatu ur�ují hodnoty p�ípustné a optimální: 

1. Dle po�tu negativních lehkých iont� 

- minimální po�et: 50 ± 250 v cm3 
- optimální po�et: 1250 ± 250 v cm3  

2. Unipolární kvocient - UQ = n+/n- , pom�r mezi po�tem pozitivních a negativních 
iont� m��ených v cm3, m�ní se b�hem dne i roku. 

- minimální po�et: 1,1 ± 0,9 
- optimální po�et: 1,25 ± 0,15 tedy pom�r (5 : 4) (Jokl 2002) 

Po�et lehkých negativních iontu na cm3 v prost�edí: 

- místnosti m�stských byt�          50 - 100 
- m�stské ulice                            100 - 500 
- klimatizované místnosti             0 - 100 
- mo�e a les                                 1 000 - 5 000 
- hory                                           5 000 - 30 000 
- jeskynní prostory                       5 000 - 50 000 
- vodopády                                  10 000 - 50 000 
- po bou�ce                                  50 000  a více 

5 Vliv iont� na �lov�ka 
Je prokázán p�íznivý vliv lehkých záporných iont� na lidský organismus, snahou je 
zajistit, aby se koncentrace iont� v pobytových prostorech co nejvíce p�iblížila jejich 
koncentraci v p�írodním, nezne�išt�ném prost�edí. Lehlé vzdušné ionty p�sobí 
p�ízniv� na duševní i fyzické zdraví, zvyšují jeho mentální i fyzické schopnosti, mají 
specifické lé�ebné ú�inky, �iní vzduch dýchateln�jším, leh�ím a p�íjemn�jším. Jsou 
také p�í�inou sv�žesti vzduchu, zrychlují r�st rostlin, na jiné organismy (bakterie) mají 
vliv tlumivý ú�inek a zastavují jejich r�st. Kladné ionty mají opa�ný ú�inek.  

Vzduch chudý na jakékoli ionty je ozna�ován vnímavými osobami jako t�žký, vzduch 
s p�evahou pozitivních iont� jako dusno a vzduch s p�evahou negativních iont� jako 
�ídký a chladný. Vzduch s optimálním pom�rem pozitivních a negativních iont� jako 
lehký a �istý (Jokl 2002).  
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6 Jak lze ionty vyrobit?  
Ionty se dají vyrobit pomocí Ionizátoru. N�které ionizátory produkují ionty obojí 
polarity, jiné dokáží produkovat pouze ionty záporné. Velkým problémem n�kterých 
ionizátor� je tvorba ozonu a kysli�níku dusíku, jako vedlejšího produktu výroby 
záporných vzdušných iont�.  

Ionizátory pracují na r�zných principech: 1- využívají elektrické pole, 2- využívají 
ionizující nebo ultrafialové zá�ení, 3- Léanrdovým efektem. Ionizátor dokáže ozdravit 
vnit�ní prost�edí každého bytu nebo kancelá�e zvlášt� tam, kde jsou v provozu 
televizní obrazovky nebo po�íta�ové monitory. Nehodí se do místností kde se kou�í. 
Ionizátory se podílejí na �išt�ní vzduchu tak, že urychlují sedimentaci prachu a jeho 
�ástice elektrickými silami odpuzují sm�rem k pevným povrch�m. Ne�istoty ze 
vzduchu se tedy více usazují na podlaze, st�nách a za�ízení. Ovzduší nelze vy�istit 
nebo ionizovat "do zásoby". Vzduch se �istí a obohacuje lehkými zápornými ionty 
pouze po dobu provozu ionizátoru, po vypnutí jeho efekt b�hem n�kolika minut 
vymizí. Ionizátory nejsou novinkou, již v roce 1976 byly použity v st�ediscích 
vrcholového sportu v ložnicích reprezentant� z SSSR a NDR p�ed olympiádou, pro 
zvýšení výkonnosti (Jokl 1984). 

Dalším zp�sobem jak záporné ionty vyrobit je již zmín�ným Lénarovým efektem, který 
lze v praxi využít umíst�ním �i zabudováním fontán a vodních ploch, jak do interiéru 
tak exteriéru. U vodopád� �istých horských �ek bylo nam��eno až 40 000 negativních 
iont� na cm3. Existují také hydrodynamické ionizátory - rozprašova�e vody. Byly 
provedeny pokusy m��ení u rozprašova�e s destilovanou vodou, pitnou vodou a 
minerální vodou z pramene. Nejvíce iontu se nam��ilo p�i použití vody destilované. 
Do interiéru budovy vstupují ionty zvenku, proto je d�ležité p�irozené v�trání okny. 
Ionty se také utvá�ejí uvnit� v elektrických polích zasahujících zven�í. Bou�ky mají 
zna�ný vliv na vznik záporných iont�. Vzduch se zdá �erstvý a sv�ží. 

7 Klimatizace 
Koncentrace záporných iont� vlivem klimatizace prudce klesá. Jestliže je nap�íklad 
vzduch veden 2 m dlouhým vzduchovodem o pr�m�ru 10 cm rychlostí 1,5m/s, 
vodivost vzduchu a koncentrace iont� klesá o 20% ) (Jokl 2002). Z pr�zkum� ve 
velkých administrativních budovách, kde je klimatizace hlavním zdrojem �erstvého 
vzduchu  bylo uve�ejn�no, že se spušt�ním klimatiza�ních jednotek se stížnosti 
pracovník� zvyšují. Respondenti si st�žují na obavy z chladu, podrážd�nost, únava, 
bolesti hlavy, otup�lost, ospalost. 

8 Materiály stavebních konstrukcí a jejich vliv na vznik a zánik iontu 
Konstrukce plášt� budov zna�n� ovliv
ují elektrické pole uvnit� staveb. Minimáln� 
p�irozené elektrické pole deformují d�ev�né a tradi�ní konstrukce, pálená cihla, d�evo 
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hlína. Železobetonové konstrukce a konstrukce s ocelovým skeletem elektrické pole 
odsti
ují, vytvá�ejí kolem prostoru Faradaiovu klec.Fyziologové zjistili, že žáby hynou 
ve Faradayov� kleci, která p�edstavuje dokonale odstín�ný prostor, prost�edí 
elektricky neutrální. V�ela�i ze zkušenosti v�dí, že v�ely nelze chovat v železných 
úlech (Laj�íková 2007). Takovéto odstín�ní elektrického pole nastává také v letadlech 
a vlacích, kde není možnost p�irozen� v�trat, nevznikají tu p�irozenou cestou žádné 
záporné ionty a to m�že být jedním z p�í�in únavy a mikrospánku �idi��.  

Na ionizaci vzduchu v interiéru budov mají vliv veškeré materiály, které tvo�í povrchy 
stropu, st�n, podlahy a vnit�ní vybavení. Materiály se kterýmy p�ichází masa vzduchu 
do kontaktu jsou také místem velkého zániku vzdušných iont�. Pohltivost iont� 
jednotlivými materiály se dá m��it, uvádí se tzv. Relativní permitivitou. Materiály o 
vysoké permitivit� jsou p�íznivé pro udržení elektroiontového mikroklimatu v interiéru. 
Podlahy z PVC, syntetické nát�ry a zát�žové koberce z um�lých vláken mají velmi 
nízkou permitivitu. Vhodné jsou p�írodní materiály, vápenné omítky s p�ím�sí kaolínu, 
d�ev�né povrchy, dlažby a bavln�né textilie. 

9 Ozdravné pobyty  
Speleoterapie je metoda lé�ení obtíží dýchacích cest a astma. Lé�ebný proces 
probíhá pobytem pacienta jeskyni. K lé�ení t�chto problém� se využívá jeskynního 
klimatu. Jak jeskyn� funguji? Relativní vlhkost vzduchu v jeskyni je okolo 90%, teplota 
5–12°C a prašnost velice nízká. Jeskynní mikroklima také ovliv
uje geologické 
složení horniny, Radon v jeskyních p�irozen� vyv�rá z vápencových st�n. Záporn� 
nabité st�ny jeskyn� p�itahují kladné ionty a odpuzují záporn� nabité ionty, které 
vytvo�í oblak v prostoru jeskyn�. P�sobí zde i radiace. V jeskyních  byla nam��ena 
koncentrace až 50 000 lehkých iont� na cm3. Láze
ské pobyty a pobyty v horských 
rezortech kde se vyskytují koncentrace záporných iont� p�sobí blahodárn� a 
regenera�n� na �lov�ka. 

10 Referen�ní p�íklady zkoumaných budov z hlediska iontového 
mikroklimatu 

10.1 Rodninný d�m plechá� v Humpolci 2005  
Podle studie Budovy s metalickým plášt�m od Miloslava Jokla, která byla uve�ejn�na 
na internetovem servru Bydnelí-IQ z 25.04.2009, se dozvíme že metalicky plaš	 
kolem budovy, se chová jako do jisté míry jako Faradaiova klec. Odsti
uje v interiéru 
elektrostatické pole Zem�, které je producentem negativních i pozitivních iont�. 
Nevznikají zde tudíž p�irozenou cestou žádné negativní ionty. Autor v záv�ru uvádí, 
že zdravý pobyt v budov� je podmín�n �astým v�tráním okny, umíst�ním vhodné 
vzduchotechnické jednotky a použití Ionizátoru (Jokl 2009). 
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Obrázek 3: Rodninný d�m plechá�. Zdroj: OK PlanArchitects, Autor: Jan Malý 

 

Obr.4. Vila Tugendhat. Zdroj: Fotogalerie Vila Tugendhat. Autor: David Židlický 
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10.2 Vila Tugendhat v Brn� 1930 
Posouzení z hlediska elektroiontového mikroklimatu je vyhovující. P�estože se jedná 
o železobetonový skelet, který vytvá�í efekt Faradaiovy klece, jsou oka výztuhy 
dostate�n� veliká aby nezabránila prostupu elektrostatického pole do budovy – jen 
výjime�n� klesají nam��ené koncentrace negativních lehkých iont� pod p�edepsaný 
limit. Jsou nam��eny hodnoty 50-300 negativních iont� na cm3 a 0,5 m od okna až 
1000 negativních iont� na cm3. Celkov� zkoumané složky mikroklimatu jsou nazvány 
jako nad�asové a vyhovující (Jokl 2009). 

11 Záv�r 
Iontové mikroklima by m�lo být zahrnuto do komplexních faktor� charakterizujících 
vnit�ní klima budov. Již p�i návrhu je možné iontové mikroklima zna�n� ovlivnit 
výb�rem materiál� jak konstruk�ních tak povrchových. Je to jen jedna ze složek 
vnit�ního mikroklimatu. Dává však odpov�� na n�které otázky civiliza�ních chorob, 
které se prezentují pod pojmy SBS (Sick Building Syndrome) - syndrom nemocných 
budov, nebo BRI (Building Related Illness) – choroby související s budovami. �lov�k 
tráví v�tšinu svého �asu doma i na pracovišti v budovách, proto by m�l brát z�etel na  
všechny složky vnit�ního mikroklimatu objevující se v p�irozeném klimatu v p�írody. 
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