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KPP Ecology: Renomovaní výrobci testují krytiny u akreditovaných laboratoří 

 

Zdravé podlahové krytiny mají certifikáty a poznáte je i po čichu 
 

Design či cena by neměly být jedinými 

kritérii, které zvažujeme při výběru 

podlahových krytin. Stejně důležitým 

vodítkem by měly být i zdravotní 

nezávadnost a ekologie,  vždyť většina z nás 

tráví v uzavřeném prostoru 80 až 90 % svého 

času a denně vdechne přibližně 10 – 20 m
3
 

vzduchu! A právě podlaha představuje dost 

velikou plochu, ze které se mohou, ale také 

nemusejí uvolňovat těkavé látky, které dýcháme. To když zvolíme zdravou krytinu, mezi které 

patří především ekologické (organické) elastické podlahy nebo přírodní dřevo. V každém 

případě při koupi jakýchkoli krytin hledejte a požadujte certifikáty o zdravotní nezávadnosti a 

v neposlední řadě se spolehněte na svůj nos, doslova. 

 

Řekne-li se emise těkavých látek, nemusíte hned shánět plynovou masku. V podstatě z každého 

umělého, ale i z většiny přírodních materiálů se odpařují těkavé látky, nicméně platí, že ne všechny 

jsou automaticky zdraví škodlivé. „Emise těkavých látek probíhají i v přírodě. Když přijedete k moři a 

nadechnete se, jako suchozemci hned cítíte, že to je úplně jiný vzduch než u nás. Slaná mořská voda 

totiž vydává velké množství těkavých látek, konkrétně chloridu sodného, ale z toho rozhodně nemusíte 

mít strach, právě naopak,“ uvádí na pravou míru obavu z emisí Milan Mrkáček, vedoucí regionálního 

prodeje společnosti Kratochvíl parket profi.  

 

Ekologické podlahy mají nulové emise škodlivých látek 

Trend zdravého bydlení přináší ekologické elastické podlahy, tzv. 

organické podlahy bez obsahu PVC, chloru, změkčovadel a s nimi 

souvisejících ftalátů, halogenů či těžkých kovů. Inovované výrobní 

technologie u takovýchto produktů staví na přírodních a 

recyklovatelných surovinách, přitom si zachovávají praktičnost a 

vynikající užitné vlastnosti. „Například přírodní podlaha německé 

značky Wineo
®
 PURLINE vedle přírodního plniva zapracovává 

organický polyuretan, finský výrobce Upofloor
®
 zase vyvinul materiál 

Enomer
®
 na bázi čistých termoplastických polymerů s extrémně nízkým obsahem organických 

těkavých sloučenin. Tyto krytiny jsou výjimečné právě tím, že díky tomu, že jsou vyráběny z jiných 



materiálů než PVC, tak mají emise nulové,“ upřesňuje Milan Mrkáček ze společnosti KPP. Ta se již 

před lety vydala cestou ekologických podlah a v rámci svého konceptu KPP Ecology exkluzivně nabízí 

právě ekologické podlahy značek Wineo
®
 PURLINE a Upofloor

®
. Tyto materiály nezatěžují lidské 

zdraví, ani životní prostředí a podlahy lze bez obav vyhodit s běžným odpadem. 

 

Máme se tedy bát PVC, resp. vinylu? Ne, pokud známe výrobce 

Pořídíte-li si klasickou vinylovou podlahu, jak jsou dnes 

označovány krytiny z PVC, nemusíte mít strach, že 

byste si domů dávali něco, co by vám mohlo ubližovat, 

ale má to jedno velké ALE.  

Úroveň vinylových podlah se za posledních patnáct let 

posunula výrazným směrem kupředu, výrobci nabízejí 

vysoce kvalitní produkty, zajímavé z hlediska 

konstrukčního provedení, složení a užitných vlastností. 

Legislativní požadavky i vlastní zájem renomovaných výrobců podlahových krytin vedou k výrobě 

polyvinylchloridových podlah, které jsou zdravotně nezávadné, bez „starých známých“ ftalátů. A proč 

se vůbec do vinylů přidávaly? Vzpomeňme si na staré vinylové gramofonové desky – byly tvrdé, ale 

křehké. A přesně taková je i vinylová krytina. Pokud ji tedy chceme jako krytinu použít, aby byla 

ohebná a dalo se po ní chodit, aniž by praskala, přidávají se do ní plastifikátory neboli změkčovadla. A 

jednou ze skupin plastifikátorů hojně využívaných jsou právě zdraví škodlivé ftaláty. V EU se proti nim 

zvedla velká vlna nevole a pro ftaláty byla přijata omezení, pokud jde o hračky, obaly na potraviny či 

zdravotnické potřeby. 

Zodpovědní výrobci tedy začali používat pouze 

netoxická změkčovadla a jejich emise u dnešních 

vinylových krytin mnohdy dosahují nižší úrovně, než 

jakou předepisují přísné normy například pro dětské 

hračky s příměsí PVC. V Evropské unii jsou tyto emise 

velmi kontrolovány a výrobci se tedy snaží, aby emise u 

vinylů byly co nejnižší, až do 50 mikrogramů/m
3
 (μg/m

3)
, 

což jsou velmi nízké hodnoty. Riziko je jiné, a to zejména 

u krytin neznámého původu obvykle vyráběných v Asii. „I někteří evropští výrobci vyrábějí vinyly v Asii, 

ale ti si výrobu kontrolují, obavy bych měl z „no name“ výrobců, kteří chrlí množství vinylů, u nichž 

jediným argumentem je cena. U těchto produktů nemá člověk jistotu, z jakých surovin byly vyrobeny, 

většinou to budou recyklované suroviny nezjistitelného původu, a emise těkavých látek, zejména 

ftalátů u nich mohou být na velmi vysoké úrovni,“ vaurje Milan Mrkáček.  

 

Požadujte certifikáty a poslední nápovědou je zápach 

A co si má počít zákazník, který doma nemá chemickou laboratoř, aby zjistil složení podlahy? V prvé 

řadě požadujte po prodejci certifikát o zdravotní nezávadnosti. Je jich několik, mezi nejpřísnější patří 



zejména certifikáty vydávané německými a francouzskými akreditovanými laboratořemi, v obou 

zemích nestačí tzv. prohlášení výrobce o shodě, podlahové krytiny se opravdu musejí testovat 

zejména na emise těkavých látek či látky s karcinogenními účinky. „Německo a Francie jsou velmi 

zaměřeny na ekologii a jejich laboratoře jsou respektované. Mezi nejuznávanější patří německý 

certifikát Der Blaue Engel a francouzský Émissions dans l’air intérieur. Už dnes tyto země  připravují 

ekologické certifikáty pro domácnosti obecně, které budou zaměřené na to, aby byly používány 

materiály s co nejmenšími emisemi těkavých látek. Ze všech materiálů se totiž uvolňují těkavé látky - 

z nábytku, z plastových oken, plasty máte v televizi, v počítači...,“ pokračuje Milan Mrkáček z KPP.  

 

Pokud krytina nemá žádný z certifikátů, důvěřujte vlastnímu nosu a čichu. Každá krytina tzv. voní 

novotou. Pokud ta vaše od první chvíle chemicky zapáchá, je to první varování. „Tento zápach by měl 

do 28 dnů od pokládky zmizet, krytina by 28 dnů po pokládce neměla být cítit. Pokud ale takový no 

name produkt vydává zápach dál, tady už nastupují zdravotní rizika,“  uzavírá Milan Mrkáček z KPP.  

Příklady nejznámějších certifikátů 

Německý certifiákt Der Blaue Engel je jeden z nejpřísnějších certifikátů sledujících emise 

těkavých látek. V Německu zavedli povinné testování emisí těkavých organických látek 

z podlah a podlahových krytin. 

 

Francouzský certifikát měřící emise Émissions dans l’air intérieur, třída A+ je 

nejlepší hodnocení. I Francie zavedla povinné označování výrobků podle 

množství emisí těkavých organických látek. Označení se týká izolací, podlah, 

podlahových krytin, tapet, obkladových materiálů, ale i barev, laků, lepidel atd. Limity jsou stanoveny 

pro celkové emise těkavých organických látek a 10 chemických sloučenin: například formaldehyd, 

toluen, styren, xylen.  

 

Finský certifikát M1 sleduje celkové emise těkavých organických látek (TVOC), emise 

formaldehydu a amoniaku, karcinogenní látky a zápach. 

 

Dánský certifikát The Indoor Climate Label sleduje celkové emise těkavých organických 

látek (TVOC) a přisívá k vývoji produktů šetrných ke kvalitě ovzduší a k pochopení vlivu 

výrobků a materiálů na kvalitu vnitřního vzduchu v budovách.  

 

Certifikace GREENGUARD zaručuje, že produkt splnil standardy pro nízké emise 

těkavých organických sloučenin (VOC).  

 

FOTOGRAFIE v tiskové kvalitě s možností výběru a stažení jsou k dispozici na odkazu ZDE. 

Při využití uvádějte, prosím, jako zdroj KPP. 

http://www.uschovna.cz/zasilka/UANN6IZ37UMMMIXZ-L3M/G9ZAZZP3DR


 

O společnosti Kratochvíl parket profi, s. r. o. 

Přední dovozce a distributor podlahových krytin v ČR společnost Kratochvíl parket profi, s. r. o., byla 

založena v roce 1993. Společnost sídlí v Moravanech u Brna, kde se nachází také jeden 

z exkluzivních showroomů KPP. Další moderně řešený showroom o rozloze 300 m
2
 najdete v Praze v 

Čestlicích. Prostřednictvím svých dceřiných společností v Bratislavě a Budapešti společnost působí 

také na Slovensku a v Maďarsku. 

KPP se od počátku specializuje především na dovoz a distribuci parketových podlah. Firma je 

výhradním dovozcem a distributorem kvalitních švédských dřevěných podlah od předního světového 

výrobce Kährs. Zastupuje švýcarského výrobce parket Bauwerk a značku německých laminátových, 

vinylových a ekologických podlah WINEO. Elastické podlahy na přírodní bázi rozšiřuje finská značka 

Upofloor. KPP distribuuje přírodní linoleum Marmoleum Click od firmy Forbo, bytové vinyly v rolích 

Tarkett, tvrzené vinyly z Holandska mFLOR i laminátové podlahy Classen. Kromě výše zmíněných 

nabídka zahrnuje kompletní sortiment dřevěných, laminátových a vinylových podlah privátní značky 

1FLOOR a exteriérových teras iDecKing. 

Podlahy od společnosti KPP zdobí řadu reprezentativních budov, např. Grandhotel Pupp, Státní operu 

v Praze, brněnský Besední dům, české velvyslanectví v Berlíně, Vídni a Pekingu, Poslaneckou 

sněmovnu Parlamentu ČR anebo Ústavní soud v Košicích. Podlahy dodané společností KPP jsou 

využívány také v řadě rodinných domů, rezidenčních bytů, firem a obchodů. 

 

Showroom KPP v Moravanech u Brna:   Showroom KPP v Praze: 

Bohunická cesta 1/328      Obchodní 265 

664 48 Moravany u Brna     251 01 Praha - Čestlice 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Bc. Petra Koryčánková     Mgr. Alena Drtinová 

Kratochvíl parket profi, s. r. o.     Privilege PR, s.r.o. 

Marketingové oddělení      GSM: +420 777 888 195 

GSM:  +420 736 627 285     E-mail: drtinova@privilegepr.cz 

Tel.:  +420 547 212 811 

E-mail: p.korycankova@kpp.cz 
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