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POZOR NA PROBLEMATICKÉ DEZINFEKCE V DOBĚ COVIDOVÉ 

 
PROVEDENÉ TESTY POTVRZUJÍ: Voní, ale nelikvidují bakterie, plísně ani viry.  

 
 

Nejistoty a strachu z nového typu koronaviru využívají různí podnikavci. Na 
letošní pandemii chtějí profitovat, jejich byznys však může poškodit 
neinformované zákazníky. Některé rychle vznikající firmy totiž v rozporu se 
zákonem o ochraně veřejného zdraví nabízejí dezinfekci prostor novými typy 
dezinfekčních přípravků, ozonovými generátory či UV zářiči, ovšem bez 
potřebných a schválených povolení a atestů a v konečném výsledku bez 
slibované účinnosti. 
 

Upozornit veřejnost je podle Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, 
deratizace ČR na místě. Na zájemce o hygienicky čisté prostory totiž na internetu 
vyskakují lákavě znějící nabídky. Slibují účinné dezinfekční programy s využitím 
nejefektivnější moderní technologie ozonu v kombinaci s UV zářením bez použití 
chemie, ale také jedinečnou výkonnost strojů, které zařídí radikální likvidaci 
virů. 
 

Je nutné si uvědomit, že například ozon je v uzavřených prostorách od určité 
koncentrace toxický a pro zdraví lidí nebezpečný. 
 

Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci SZÚ ve spolupráci 
s hasiči, policií, armádou a akademií věd v rámci akce Ozon zjistila, že většina 
testovaných postupů a zkoumané přístroje neprokázaly dezinfekční účinnost. 
Například již zmiňovaný ozon měl pouze dezodorizační účinnost. 
 

Výbor sdružení DDD potvrzuje, že na českém trhu se nyní odehrává poněkud 
divoká dezinfekce. V souvislosti s pandemií koronaviru se na trhu objevila řada 
rádoby zázračných nápadů a metod, jak se bránit virům a bakteriím. Mimo UV 
záření a takzvané ozonizátory jde o metody suché mlhy s různými přípravky, 
které mají být účinné na dezinfekci ovzduší, ploch i povrchů, a to s účinností až 
na dva roky. 
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Je důležité vědět, že cílenou likvidaci původců a přenašečů infekčních 
onemocnění nemůže nabízet kdokoliv. Jedná se totiž ze zákona o speciální 
ochrannou dezinfekci, která je vázána na odbornou způsobilost. 
Výbor Sdružení pracovníků DDD doporučuje kvalifikované a odborně způsobilé 
firmy, jejichž seznam je k dispozici na  www.sdruzeni.dddinfo.cz 
 
Nabídka pro média: 
 

Na požádání vám rádi dodáme více informací. 
Zprostředkujeme rozhovory s odborníky, případně reportáže ze zásahů. 

 
 
Kontaktní osoby: 
 

Ing. Jaroslav Drbálek, předseda 

Mobil +420 603 813 643 
 

Bc. Michal David, místopředseda 

mobil   +420 602 205 900 
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