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Souborné stanovisko Společnosti 
pro výzkum aerosolů 
k porozumění významu aerosolů při šíření 
infekce SARS-CoV-2“



V případě pobytu v místnosti s nakaženou 
osobou je čistička vzduchu jedním ze způ-
sobů, jak lze snížit koncentraci částic virů  
ve vzduchu. 

Zatímco její filtrační systém má za cíl snížit 
koncentraci virů (tj. s použitím vysoce účin-
ných HEPA filtrů třídy H13 nebo H14 zachy-
tit a filtrovat velmi malé částice), k inaktivaci 
virů se používá ozařování vzduchu či filtrů UV 
světlem.  

Čím vyšší je parametr CADR, tím vyšší  
je rychlost výměny vzduchu, což vede k rych-
lejšímu poklesu koncentrace virů. Výzkumy 
prokázaly, že při CADR o hodnotě 750 m3/h 
lze riziko infekce za hodinu času stráveného 
v místnosti s nakaženou osobou snížit na 10 %. 
Čističky vzduchu minimalizují riziko infekce  
v místnostech a mohou se využívat ke sníže-
ní existující počáteční koncentrace aerosolo-
vých částic. Čím vyšší rychlost výměny vzdu-
chu, tím rychleji se dosáhne kýženého snížení 
koncentrace.

Závěrem lze říci, že mimo jiná doporučení  
je čistička vzduchu vhodným protiepidemic-
kým opatřením pro zamezení šíření viru.

Studie německé Společnosti pro výzkum ae-
rosolů GAeF shrnuje vědecká zjištění, týkají-
cí se výzkumu aerosolů a jejich významu při 
šíření viru Covid-19 v populaci. Přenos viru 
pomocí aerosolu je již nějakou dobu pova-
žován za jeden z nejdůležitějších způsobů 
jeho šíření, společně s dotykem a kapén-
kovou infekcí. Aerosolové částice jsou tak 
malé, že se mohou po určitou dobu vznášet  
ve vzduchu.  Tyto částice se uvolňu-
jí v lidském dýchacím systému, při ký-
chaní, kašlání, ale i během normální-
ho dýchání, mluvení, zpěvu, šeptání  
i křiku. Proto k šíření viru dochází pravděpo-
dobně mnohem častěji a efektivněji normál-
ním dýcháním infikovaných osob.

Studie prokázala, že virus je schopen po roz-
ptýlení ve vzduchu přežívat až několik hodin. 
Největší riziko infekce hrozí v uzavřených 
vnitřních prostorách. 

Nejlepší cestou ke snížení rizika infekce  
je kombinovat několik různých typů opat-
ření současně:
- zachování rozestupů
- používání ochranných prostředků dý 
 chacích cest (roušky, respirátory aj.)
- v uzavřených místnostech hra je zásadní 
 roli větrání, prakticky stejný vliv jako větrá-
 ní mají čističky vzduchu, avšak oproti vět- 
 rání nedochází při použití čističky vzduchu
  k úniku tepla, protože nejúčinnější je vět- 
 rání místnosti z jedné strany na druhou, 
 tj. kromě oken je potřeba otevřít  
 i střešní okna a dveře a navíc okna a dveře  
 v sousedních místnostech. Navíc je v poro- 
 vnání s větráním účinnost čističky vzduchu 
 nezávislá na venkovní koncentraci částic


