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Healthy Homes Barometer 2022

Stav výstavby v České republice
Od roku 2015 se na studii Healthy Homes Barometer (Barometr zdravého bydlení) podílí 
akreditovaní partneři, kteří zkoumají stav evropského bytového fondu. V letošním roce se studie 
zaměřuje na budovy, v nichž žijeme a pracujeme, a odhaluje naléhavou potřebu jejich renovace.

Rizika špatného vnitřního klimatu, jako je vlhkost a plíseň, nadměrný hluk, chlad nebo nedostatek 
denního světla, jsou pro obyvatele České republiky až příliš častým problémem. Ve skutečnosti je 
více než jeden Čech z pěti vystaven alespoň jednomu z těchto rizik. 

7 %  
lidí žije v obydlích se zatékající střechou, vlhkými stěnami, podlahami 
nebo základy, případně s hnilobou v okenních rámech nebo v podlaze. 
Tyto podmínky mohou způsobovat astma a dýchací potíže.

9 % 
lidí s nízkými příjmy není schopno ve svých domovech udržet  
dostatečné teplo, což může způsobovat kardiovaskulární nebo 
respirační onemocnění.

14 % 
lidí je vystaveno hluku od sousedů nebo z ulice, což může  
způsobovat zdravotní problémy včetně gastrointestinálních  
poruch a problémů se spánkem. 

3 % 
lidí považuje svůj domov za příliš tmavý, což může způsobovat 
deprese a problémy se spánkem.

“U osob, které mají tu smůlu, že žijí nebo pracují v budově 
se všemi čtyřmi rizikovými faktory, je čtyřikrát vyšší  
pravděpodobnost špatného zdravotního stavu.

Vlhkost a plíseň Nadměrný hluk

Nadměrná zima Nedostatek denního světla

Ještě před vypuknutím epidemie koronaviru byl podíl osob s neúměrnými náklady na bydlení 
(procento populace v domácnostech, jejichž celkové náklady na bydlení představují více než 40 % 
disponibilního příjmu) šokujících 9,4 % všech obyvatel EU.1

V současné době žije 15 % Evropanů v nevyhovujícím bydlení2, přičemž 50 milionů domácností 
žije v energetické chudobě a nemůže si v zimě zatopit. S prudkým růstem cen energií se toto číslo 
pravděpodobně zvýší. Důsledky této situace jsou vážné: lidé žijící v energetické chudobě mají 
dvakrát častěji podlomené zdraví. 

1  Eurostat, 2022: Housing cost overburden rate.    
2  WHO Europe 2019, “Healthy, prosperous lives for all: the European Health Equity Status Report”

Slušné a dostupné bydlení je 
nyní potřeba více než kdy jindy
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Jak může výstavba 
chránit zdraví
Od jara 2020 donutily pandemické lockdowny miliony lidí  
pracovat, žít a studovat mezi čtyřmi stěnami svých domovů. 
Pro lidi žijící v nevyhovujícím bydlení to znamenalo ještě 
obtížnější situaci. 

Dnes už víme, že hlavním důvodem infikace virem  
SARS-CoV-2 (způsobujícím COVID-19) je kontakt se  
vzduchem přenášenými respiračními kapénkami  
obsahujícími virus. 

Přirozené větrání otevřenými okny je i nadále jednoduchým, 
nákladově efektivním a snadno pochopitelným způsobem,  
jak zmírnit riziko kontaminace. Tímto způsobem dojde ke  
zředění případných patogenů a osvěžení vzduchu. Kromě 
přirozené ventilace jsou účinné také mechanické ventilační 
systémy, jako jsou topné, ventilační a klimatizační jednotky, 
které vytváří konstantní hygienický průtok vzduchu.

Dalekosáhlé výhody renovace
Vzhledem ke stále naléhavějším opatřením v oblasti klimatu je 
nyní renovace budov pevnou součástí politické agendy v podobě 
iniciativ, jako je Renovační vlna, legislativní balíček Fit for 55 nebo 

zavádění národních plánů obnovy a odolnosti. Tyto fondy vytvářejí 
příležitosti pro investice do výstavby a poskytují mnoho výhod.

4,6 mld. EUR
kumulativních ekonomických přínosů

Výhody snížení rizik špatného vnitřního klimatu v České republice
Údaje v miliardách EUR do roku 2050

Snížení výskytu vlhkosti nebo 
plísní a nedostatku denního 
světla v obytných budovách

Zvýšená produktivita díky 
dostupnějšímu 
dennímu světlu

Zvýšená produktivita díky 
lepšímu větrání ve veřejných 
budovách

Covidový šestiúhelník 
pro ventilační 

systémy

Dostatečná 
ventilace

Časté 
provzdušňování

Dodatečná 
filtrace

Nulová 
recirkulace

Ochrana před 
křížovou kontaminací

Průběžné 
ověřování

0,3 0,3

Přímé úspory nákladů 
na zdravotní péči 

Zdraví a produktivita

1,9

1,0

Školy Kanceláře

1,1

Kanceláře
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Další informace najdete ve studii Healthy Homes Barometer 2022

Pro měření absence životní spokojenosti kvůli nevhodné výstavbě existuje nová, avšak uznávaná 
metoda WVA (Well-being Valuation Analysis, analýza vyhodnocující spokojenost). Ta umožňuje 
politikům měřit hodnotu zásahů do renovace budov komplexnějším způsobem.

Evropská data ukazují, že nedostatek tepla má téměř dvojnásobný dopad na vnímanou pohodu 
a životní spokojenost než odloučení od partnera.

Navíc lidé, kteří žijí se všemi čtyřmi riziky špatného vnitřního klimatu, pětkrát častěji uvádějí, že 
jsou nešťastní. 

-1,10 %

-3,85 %

-1,61 %

Rizikové faktory vnitřního klimatu Další faktory

-0,55 % -0,43 %

-1,95 %

-7,11 %
Všechny čtyři rizikové

faktory najednou

 Nedostatek denního světla  
 Vlhko a plíseň
 Hluk

 Zima
 Znečištěné prostředí 
 Odloučení od partnera

Srovnání míry narušení životní spokojenosti 

Výhody udržitelné 
renovace

Úspora 
energie

Lepší 
zdraví

Zvýšená 
produktivita

Kvalitnější 
život

Dekarbonizovaný 
stavební fond

Ochrana 
klimatu

Uplatňováním strategií udržitelné renovace existující výstavby můžeme přispět ke zdraví a pohodě, 
lepší produktivitě a menšímu dopadu na klima. Nyní je čas přehodnotit způsob výstavby a zaměřit 
se na udržitelnější a celistvější přístup k renovaci.

Zdravé bydlení může přinést potřebnou změnu

Vnitřní klima prokazatelně 
ovlivňuje životní spokojenost


