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 CHYTRÁ DESINFEKCE 

Jedním z velmi efektivních opatření pro zabránění šíření epidemie jsou plošné a 
prostorové desinfekce. Je to také jedna z aktivit, které ve svém regionu nebo 
obci budete zvažovat a zavádět. V čem jsou výhody a nevýhody ozonové 
desinfekce ze zdravotního hlediska? Je ozonová desinfekce účinná i proti 
koronaviru?  

Ozon. Velmi příznačný je samotný název, protože v češtině vznikl ze slova, které lze 
přeložit jako „voním“. Jako velmi nestálá a reaktivní forma kyslíku, tzv. trikyslík, se 
vyskytuje v atmosféře. Má velmi specifickou a zapamatovatelnou vůni, pro někoho 
zápach (záleží na úsudku každého). Díky tomu rozpoznáme i mikroskopické množství 
ozonu ve vzduchu. Ozon naši planetu v horních vrstvách atmosféry chrání před silným UV 
slunečním i kosmickým zářením.  

I vznik ozonu je spojený s působením jiné formy fyzikální energie, elektrickým 
výbojem. Při bouři působením blesku vzniká nárazově v atmosféře velké množství 
ozonu. Ozon se váže na jiné plynné a pevné částice a tím se neutralizuje. Po bouři díky 
ozonu vzduch specificky voní a významně v něm klesá prašnost i obsah alergenů. Vzduch 
se po bouři prostě dobře dýchá. 

Ozon je skutečně vynikajícím desinficiens. Jeho reaktivita způsobuje, že je schopen 
narušovat buněčné membrány. Narušením biologické funkce membrán dochází k zániku 
mikroorganizmů. Zajímavé je, že v minimální koncentraci jej máme my sami v našich 
bílých krvinkách, společně s jinými zvířaty a i v nás je jeho role stejná. Zabíjí 
choroboplodné zárodky a bakterie. Pokud se ozon kombinuje s čištěním vzduchu přes 
filtry, nebo desinfekcí vzduchu formou UV záření, dosáhne se poměrně velkého 
pročištění vzduchu. Vhodnou volbou tedy jsou právě generátory, které aktivně vhánějí 
vzduch do zařízení, desinfikují jej UV zářením i generují ozon.  

Pro člověka je vysoká koncentrace ozonu v uzavřeném prostředí nebezpečná. Může 
vést k dýchacím potížím, u alergiků k pocitu dušnosti, případně k bolestem hlavy. Čištění 
a desinfekci prostor (i kabin vozidel, hotelů, veřejných budov, kanceláří, společenských 
místností) je však důležité provádět bez přítomnosti lidí. Proto je dobré pořídit si do 
vybavení kvalitní certifikované  přístroje s časovačem vypnutí a před vstupem osob 
dobře daný prostor vyvětrat. 

Důležité je říct, že z řady opatření, které proti šíření koronaviru děláme, je toto zdaleka 
ne jediná, ale jedna z velmi efektivních preventivních cest. Nezastane plošnou 
desinfekci, ale prokazatelně sníží koncentraci patogenů ve vzduchu. Lze ji využít na 
mnoho komplikovaných prostor, typu kabin vozidel, výtahů, technických místností. Pro 
hasiče zde existuje ještě jeden velmi pádný důvod pro pořízení profesionálního 
desinfekčního přístroje. Ozon totiž rozkládá i aromatické uhlovodíky, amoniak a jiné 
zdroje zápachu, typicky například po požáru. Proto najde ozonová desinfekce svoje 
využití i po odeznění karanténních opatření. U každé likvidace následků povodní a 
požárů, v sanaci prostor i v preventivní desinfekci vlastních kabin a stanice najde tento 
přístroj dlouhodobé využití.   

 Vaše doktorka kamarádka Gianna Conti 


