
Pylová sezóna v zimě
Pylová sezóna trvá zpravidla deset měsíců v roce, v zimním období si od 
pylových alergenů odpočineme, ale již  v lednu začíná pylová sezóna!

Alergie v listopadu a prosinci
- Vnímaví jedinci nejsou ohroženi pylem kvetoucích rostlin, ale především plísněmi (jak ve   vnitřním, 
tak ve venkovním prostředí) a roztoči
- Pozor na potravinové alergie, velmi silným potravinovým alergenem bývají například oříšky – vyšší 

kozumace ve vánočním období

Alergie v lednu
- Pokud je teplejší počasí, objevují se první pylová zrna – jako první kvetou lísky

Pylové zrno lísky

roztoč



Kvalita vzduchu v místnostech v zimních měsících – pozor 
na vlhkost, chlad a vznik plísní!

• Nejčastější příčinou nadměrné vlhkosti 
vzduchu v budovách je nedostatečná ventilace. 
Z důvodu úspor za vytápění se budovy osazují 
novými okny, která dobře těsní, a tak teplý 
vlhký vzduch nemá kudy z místností unikat. 
Stavby zkrátka „nedýchají“ tak jako dříve.

• Dalším vážným problémem je také 
nedostatečná nebo špatně provedená tepelná 
izolace nemovitosti. Vnější zdi, které budou po 
výměně oken v zimní sezoně příliš chladnout, 
jsou nejvíce ohrožené usazováním vlhkosti

Pravidla proti plísním v bytě:

1. Větrejte – nestačí ventilačka ani 
mikroventilace, větráme otevřenými okny!

2. Optimální vlhkost vzduchu udržovat mezi 
40-60% (vlhkoměr)

3. Funkční ventilátor v koupelně, digestoř v 
kuchyni

4. Omezit sušení prádla v obytných prostorách

5. Odstraňování všech nalezených ložisek plísní, 
kontrola prostor kolem oken, za nábytkem

6. Používání protiplísňových nátěrů

7. Při větším napadení bytu plísní by měl její 
odstranění provádět odborník



Co je syndrom nemocných budov

• Definice WHO: „soubor nespecifických příznaků, včetně podráždění očí, nosu a 
krku, duševní únavy, bolesti hlavy, nevolnosti, závratí a podráždění kůže, které 
se zdají být spojeny s prací na určitých pracovištích, ale také školách a 
domácnostech“.

• Pravidelně větrejte, třeba i pětkrát denně. Zvyšte proud vzduchu při vaření 
a uklízení, aby výpary, pachy, chemikálie a zvýšená prašnost příliš neovlivnily 
kvalitu vzduchu ve vašem bytě. Pokud můžete, větrejte spíše okny, které jsou 
nejdál od silnice.

• Nepřehánějte to s topením. Evropské národy považují za optimální teplotu 
v místnostech od 18 °C do 21 °C. Češi však doma i v práci vytápějí pokoje na 
více než 24 °C. Přetopený vzduch ale škodí zdraví, prospívá roztočům a škodí 
alergikům a astmatikům.
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