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Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje tématu větrání a vytápění v budově školy. V úvodu se 

zabývá zejména problematikou vnitřního prostředí na školách obecně. Jaké jsou dnes 

problémy s vnitřním prostředím, co je způsobuje a s jakými škodlivinami se potýkáme. 

Zmíněné jsou zde i následky těchto nedostatků a také požadavky dle české legislativy.  

Součástí práce bylo i vlastní měření koncentrace oxidu uhličitého na vybraném gymnáziu 

Litoměřická v Praze, které bylo i dále předmětem této práce. Měření prokázalo 

nedostatky v oblasti větrání, což jen potvrdilo predikci, že utěsňováním obálky budov se 

zhoršují parametry vnitřního prostředí zejména pak v oblasti koncentrace oxidu 

uhličitého. Z tohoto důvodu bylo další částí této práce popsání různých variant větrání 

pro vybranou školu, které se liší jak efektivitou, ekonomičností či samotnou 

realizovatelností.  

Dále bylo vypracováno koncepční řešení větrání jedné z variant, a to centrálního 

nuceného rovnotlakého větrání s rekuperací pomocí sestavné vzduchotechnické 

jednotky umístěné na střeše školy. Návrh je řešen sice jen koncepčně, ale i tak zřetelně 

zobrazuje fungování celého systému větrání na gymnáziu, které by vyřešilo problém 

s kvalitou vnitřního prostředí. 

Poslední částí této práce bylo vypracování projektu vytápění, které mělo reagovat na 

plánované zateplení gymnázia a také na návrh nuceného větrání do učeben. Došlo tak 

k výměně otopných těles, rozvodů i přestavbě technické místnosti se zachováním 

stávajícího zdroje tepla – výměníkové stanice. Nová otopná soustava na rozdíl od té staré 

by měla zajistit lepší automatický provoz s úpravou a doplňováním vody do soustavy a 

plynulejší regulaci topného výkonu všech větví otopné soustavy. Součástí projektu byl 

také přenos tepla do ohřívače nové vzduchotechnické jednotky přes oddělený okruh 

nemrznoucí směsi s nově navrženým deskovým výměníkem. 

Klíčová slova 

kvalita vnitřního prostředí na školách, koncentrace oxidu uhličitého, varianty větrání, 

projekt vytápění  



 

Abstract 

This diploma thesis focuses on the topic of ventilation and heating in a school. The 

introduction is mainly about an indoor environmental quality in schools in general. What 

the problems with the indoor environment are, what causes them and what kind of 

pollutants we face. The consequences of these deficiencies are mentioned as well as the 

requirements according to the Czech legislation are mentioned here. 

Part of this thesis was also the actual measurement of the concentration of carbon 

dioxide at the chosen Litoměřická grammar school in Prague, which is also the subject 

of this work. The measurement revealed lack of ventilation, which confirmed the 

prediction that the sealing of the building envelope deteriorates the parameters of the 

indoor environment, especially in the area of carbon dioxide concentration. For this 

reason, another part of this work was describing different ventilation variants for the 

chosen school, which differ in efficiency, economy or feasibility. 

In addition, there was made a conceptual solution for one chosen ventilation system 

called central ventilation unit with heat recovery using an air-conditioning unit mounted 

on the roof of the school. Although the design is only conceptual, it clearly illustrates the 

functioning of the entire ventilation system at the grammar school, which solved the 

problem with the indoor environmental quality. 

In the final section of this work there was the elaboration of the heating project, which 

was supposed to respond to the planned thermal insulation of the grammar school as 

well as the design of the forced ventilation in the classrooms. There was a replacement 

of radiators, heat distribution as well as the reconstruction of the utility room, while 

maintaining the existing heat source - heat exchanger station. Unlike the old heating 

system, the new one should provide better automatic operations with water treatment 

and replenishment, and smoother regulation of the heating power of all heating 

branches. Part of the project is also a design of the heat transfer to the heater of the 

new air-conditioning unit via a separate circuit of antifreeze with a newly designed plate 

heat exchanger. 

Key words 

indoor environmental quality in schools, carbon dioxide concentration, ventilation 

system variants, heating project
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1. Úvod 
Tématem této diplomové práce je problematika kvality vnitřního prostředí ve školních 

budovách, a to zejména v souvislosti s větráním ale také i s vytápěním budovy. Toto 

téma jsem si zvolil především z toho důvodu, že se jedná o téma poměrně aktuální, kdy 

mnoho škol prochází v rámci energetických úspor rekonstrukcemi v rámci zateplení 

budovy, s čímž souvisí i nutnost rekonstrukce otopné soustavy, a také často opomíjená 

nutnost vyřešit problematiku větrání, která se po rekonstrukci podstatně zhorší a často 

je opomíjena. Je nutné mít na paměti, že nedostatečná kvalita vnitřního prostředí má 

negativní vliv na naše zdraví i produktivitu. Ve školách to jsou zrovna děti, které zde tráví 

většinu svého času, a proto zajištění dostatečné kvality vnitřního prostředí ve školách by 

nemělo být zcela ignorováno nebo podceňováno.  

Cílem této práce bude nejdříve čtenáře seznámit s problematikou větrání ve školách, 

s jakými škodlivinami se potýkáme, jaké jsou jejich zdroje a také následky. Zmíněno bude 

i něco o české legislativě, jakým způsobem se na danou problematiku dívá a jaké 

stanovuje požadavky na vnitřní prostředí. V rámci toho budou zmíněny i některé její 

nedostatky. 

Další částí této práce bude nalezení způsobu zlepšení kvality vnitřního prostředí, které 

se bude vázat na konkrétní objekt, kterým bude gymnázium Litoměřická v Praze. Jedná 

se o stávající objekt starý přes 40 let, který čekají rozsáhlé změny. Zaprvé již došlo 

k výměně oken za těsná a zadruhé je plánovaná i další fáze zateplování, kdy dojde 

k obalení stavby tepelnou izolací. Z těchto důvodů zde hrozí zhoršení kvality vnitřního 

prostředí, kdy se uvnitř budovy bude držet znečištěný vzduch, který se nebude 

dostatečně obměňovat. Tento fakt potvrzuje i mé vlastní měření koncentrace oxidu 

uhličitého, které proběhlo na vybrané škole v rámci jednoho vyučovacího dne. 

Další část práce bude věnována rozborem různých variant větrání, které může zajistit 

zlepšení stavu koncentrace oxidu uhličitého uvnitř budovy, a to zejména v učebnách. 

Budou představeny varianty přirozeného větrání, ale hlavně nuceného větrání, které se 

budou lišit jak v účinnosti, možnosti realizace, tak i výši investice. Budou zmíněny jejich 

výhody a nevýhody a s tím spjatá doporučení, je-li je daná varianta pro vybrané 
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gymnázium vhodná. Pro jednu ze zmíněných variant bude vypracováno koncepční řešení 

systému větrání, které bude mít za úkol zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu pro 

všechny žáky v učebnách. Součástí koncepce bude stanovení průtoků vzduchu pro 

všechny učebny, zajištění těchto průtoků vč. popisu fungování a regulace zmíněného 

větrání. Součástí tohoto koncepčního řešení bude i výkresová dokumentace, která 

popíše navržený systém i graficky. 

Poslední částí této práce bude návrh rekonstrukce otopné soustavy, která má reagovat 

na plánované zateplení objektu a zároveň na návrh nového větrání v učebnách. Nová 

otopná soustava by měla zajistit lepší a efektivnější provoz s využitím moderního zařízení 

dnešní doby. Součástí této rekonstrukce bude dokumentace na úrovní prováděcí 

dokumentace, která bude zahrnovat výkresovou dokumentaci s půdorysy, řezy či 

schématy, dále technickou zprávu s výkazem výměr a v poslední řadě i výpočty spjaté 

s dimenzováním a vyregulováním nové otopné soustavy. 

Ze seznamu literatury, která je uvedena v závěru práce, jsem nejvíce využil relativně 

novou publikaci Větrání škol v souvislostech od pana docenta Vladimíra Zmrhala, která 

se detailně zaobírá problematikou větrání ve školách. Dalším významným pomocníkem 

při zpracování této práce byl web TZB-info, kde jsem nalezl několik užitečných článků, 

které se týkaly tématu vnitřního prostředí na školách. Zároveň web nabídnul mnoho 

užitečných výpočtových pomůcek, které jsem využil při zpracovávání této diplomové 

práce. 
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2. Kvalita vnitřního prostředí ve školách 

2.1. Problematika vnitřního prostředí 

S dnešním trendem snižování energetické náročnosti budov by se měla řešit i samotná 

problematika kvality vnitřního prostředí. Budova po zateplení a zejména po výměně 

oken se utěsní a nedochází tak k výměně znečištěného vzduchu uvnitř budovy za čerstvý 

v takové míře jako v případě budovy nezateplené. Tento znečištěný vzduch pak člověk 

uvnitř budovy dýchá a může to pro něj mít spoustu negativních vlivů. Je třeba mít na 

paměti, že člověk tráví v budovách až 90 % svého času, a tudíž by se problematika 

vnitřního prostředí v budovách neměla zanedbávat. Skutečnost je ale mnohdy jiná a čím 

dál tím více lze slyšet např. o tzv. syndromu nemocných budov. 

2.1.1. Syndrom nemocných budov (SBS) 

S tímto pojmem se můžeme v poslední době setkávat čím dál tím více. Vyjadřuje soubor 

typických příznaků, které jsou vztaženy k nějaké určité budově. Mezi příznaky lze 

především zahrnout: 

 bolest hlavy, únavu, poruchu soustředění 

 sucho a bolest v krku, problém s dýcháním 

 suchou podrážděnou pokožku, pálení, svědění a slzení očí 

 ucpaný nos a rýmu atd. 

Pokud tyto příznaky mizí po opuštění dané budovy, jedná se o tzv. „nemocnou budovu“. 

Ze statistiky víme, že počet nemocných lidí přibývá, více lidí pociťuje neustálou únavu a 

také bolesti hlavy. Příčin může být více, ale je jisté, že zvyšování počtu tzv. „nemocných 

budov“ je jeden z nich. V posledních letech se snižuje energetická náročnost provozu 

domů, dochází u nich k zateplování, utěsňování oken a dveří, což má za následek změny 

v kvalitě vnitřního prostředí, na které je nutno nějakým způsobem reagovat. Mezi 

nejčastější příčiny SBS patří:  

 nedostatečná výměna vzduchu 

 nedostatečné osvětlení interiéru 
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 velký hluk z okolí 

 vysoká i nízká teplota a vlhkost vzduchu 

 vysoká koncentrace radonu, těkavých organických látek 

 výskyt mikroorganismů 

 výskyt prachu, pylu, plísní 

Syndrom nemocných budov se týká jak budov obytných, administrativních, tak právě i 

školních, kde nedostatečná kvalita vnitřního prostředí může mít negativní následky na 

děti a jejich zdraví a produktivitu. Děti jsou ve srovnání s dospělými k některým 

škodlivinám dokonce náchylnější. Zdravotní problémy, které se u dětí projeví mohou 

pokračovat až do dospělosti. Počet dětí, které trpí různými alergiemi nebo astmatem 

poměrně razantně stoupá. 

2.1.2. Škodliviny v budovách 

Oxid uhličitý 

Nadměrná únava, nepozornost, ospalost, bolest hlavy až 

nevolnost. To jsou příznaky, které hrozí v každé školní 

budově způsobené nadměrnou koncentrací oxidu 

uhličitého. Na rozdíl od jiných škodlivin, u této se nezbavíme jeho zdroje – člověka. I 

přesto, že žáci ve třídách nemají příliš namáhavou činnost a neprodukují tak velké 

množství oxidu uhličitého, je třeba mít na paměti, že žáků ve třídě může být až 30 a více, 

a tak koncentrace této škodliviny roste velmi rychle. I přesto, že CO2 není jedinou 

škodlivinou vyskytujících se ve školách, často vyjadřuje kvalitu větrání v dané místnosti. 

          Tab. 1. Účinky koncentrace CO2 [1] 

Koncentrace  

360-500 ppm úroveň venkovního prostředí 

do 1000 ppm doporučená úroveň CO2 ve vnitřních prostorách 

1200-1500 ppm doporučená maximální úroveň CO2 ve vnitřních prostorách 

1000-2000 ppm nastávají příznaky únavy a snižování koncentrace 

2000-5000 ppm nastávají možné bolesti hlavy 

5000 ppm maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik 

> 5000 ppm nevolnost a zvýšený tep 

Obr. 1: Strukturní vzorec oxidu 
uhličitého 
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Těkavé organické látky (VOC) 

Příznaky způsobené vyšší koncentrací oxidu uhličitého 

mohou být podpořeny i dalšími škodlivinami, které se 

bohužel ve vnitřním prostředí škol mnohdy vyskytují. 

Jedná se např. o těkavé organické látky, které se do 

vzduchu uvolňují z vnitřního vybavení škol, jako je 

nábytek, podlaha nebo různé tkaniny. Tyto chemické 

látky se uvolňují i ze stavebních hmot, čistících 

prostředků anebo i tiskovin. Je třeba brát i v úvahu, 

že při vyšších teplotách a vlhkosti se tyto látky uvolňují rychleji. Mezi nejčastěji se 

vyskytující těkavé organické látky pak patří formaldehyd, toluen, benzen a další. 

Tyto látky způsobují např. dráždění očí, nosní sliznice, pálení v krku, bolesti hlavy, 

nevolnost. Negativně působí zejména na alergiky, kdy vyvolávají akutní alergické reakce. 

Dále je nutné podotknout, že některé z těkavých organických látek jsou karcinogenní, 

jako např. často diskutovaný formaldehyd, u kterého to bylo prokázáno při pokusech na 

zvířatech. 

V poslední době se výskyt těchto látek významně snížil díky kontrolám emisí nebo díky 

značení produktů s nízkou emisí škodlivých látek. 

  Tab. 2: Limitní koncentrace běžných VOC dle vyhlášky 6/2003 Sb. [17] 

Látka Limitní koncentrace [μg/m3] 

Benzen 7 

Toluen 300 

Styren 40 

Formaldehyd 60 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Strukturní vzorec formaldehydu 
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Vlhkost 

Vlhkost, která je dána množstvím vodní páry ve 

vzduchu není škodlivina pro člověka sama o sobě. 

Nicméně při vyšších hodnotách relativní vlhkosti 

může docházet ke kondenzaci vodní páry v místech 

tepelných mostů, kde teplota konstrukce je nižší. 

V místech kondenzace vodní páry hrozí vznik plísní, které se svými sporami, které se šíří 

vzduchem, rozmnožují. Tyto spory po vdechnutí mohou mít negativní zdravotní 

následky. Dalším následkem kondenzace vodní páry na konstrukcích může být jejich 

degradace. 

Studie dále prokázaly, že lidé vnímají vzduch s nižší vlhkostí a teplotou více kladně, než 

vzduch vlhčí s vyšší teplotou. Na druhou stranu příliš suchý vzduch může způsobit 

suchost a podráždění oči či dýchacích cest. 

Limitní hodnoty relativní vlhkosti v interiéru jsou stanoveny vícero předpisy. Například 

vyhláška č. 6/2003 Sb. i vyhláška č. 410/2005 Sb. vztahující se na školní zařízení stanovuje 

limit takto: 

Tab. 3: Relativní vlhkost vzduchu v pobytových místnostech [17] 

Období Limitní relativní vlhkost 

Léto max. 65 % 

Zima min. 30 % 

 

Azbest 

Azbest je látka karcinogenní, způsobující 

poškození dýchacích cest v důsledku inhalace 

vláken. Vyskytuje se v dříve používaných 

stavebních materiálech jako např. 

azbestocementové šablony pro střechy či 

obvodové pláště nebo protipožární obklady. Byl 

používán z důvodu vysoké odolnosti vůči vysokým 

Obr. 3: Strukturní vzorec vody 

Obr. 4: Azbestová vlákna v mikroskopu [9] 
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teplotám a chemickým vlivům. Známý je např. tzv. Boletický panel. 

Šíření azbestových vláken je nejčastěji zapříčiněno degradací materiálu nebo nevhodnou 

manipulací s daným výrobkem. Největším problémem jsou pak různé stavební či 

demoliční práce. Pokud by tak docházelo k rekonstrukci školy, u které by se vyskytovaly 

azbestové konstrukce, je nutné, aby takové práce prováděla pouze certifikovaná firma, 

která bude postupovat tak, aby nebylo příliš narušeno prostředí dané budovy, ale i zdraví 

pracovníků. Během těchto prací se využívají vysavače a ventilátory s HEPA filtry, které 

vnitřní prostory vyčistí od azbestových vláken. 

Vyhláška č. 6/2003 Sb. stanovuje limit pro azbestová a minerální vlákna 1000 vláken na 1 

m3. 

Radon 

Radon je plyn, který vzniká 

přeměnou uranu obsaženého 

v zemské kůře. Ze zemské kůry pak 

proniká do atmosféry, kde se 

naředí a jeho koncentrace prudce 

klesá. Díky svému podloží bohatou 

na uran má Česká republika jednu 

z největších koncentrací radonu ve 

vnitřním ovzduší budov. O to více je třeba dbát na prevenci. 

V případě netěsnosti spodní stavby může radon pronikat do interiéru budovy a zde 

v uzavřeném prostoru může narůstat koncentrace do hodnot, která jsou zdraví škodlivá. 

Radon se přeměňuje na radioaktivní atomy pevných prvků, které se po vdechnutí usazují 

v plicích a způsobují ozáření. To má pak za následek vzniku rakoviny plic. 

Od roku 2017 platí nový atomový zákon č. 263/2016 Sb. a prováděcí vyhláška č. 

422/2016 Sb., které stanovují omezení koncentrace radonu ve vnitřním prostředí budov, 

a to na referenční úroveň 300 Bq/m3, která platí pro stavby nové i stávající. Je třeba brát 

v potaz, že tato hodnota neodpovídá hodnotě zdraví neškodné. Doporučuje se, aby 

Obr. 5: Mapa radonového indexu ČR [10] 
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koncentrace radonu v budovách byla ještě nižší. Stanovisko WHO již v roce 2009 

stanovila hodnotu na 100 Bq/m3. 

Škodliviny z venkovního ovzduší 

Je pochopitelné, že při výměně vzduchu ve školách, 

budou pronikat do budovy některé škodliviny 

z venkovního prostředí. Množství těchto škodlivin je pak 

dáno lokalitou, kde se daná škola nachází. Mezi hlavní 

znečišťující látky patří oxid siřičitý SO2, oxid dusičitý 

NO2, oxid dusnatý NO2, oxid uhelnatý CO, přízemní 

ozon, benzen nebo benzopyren, kadmium, arzen, nikl, 

olovo, rtuť a aerosolové částice frakce PM10 a PM2,5, 

které jsou schopny adsorbovat zmiňované škodliviny. 

Pro všechny tyto škodliviny platí limity stanovené zákonem o ochraně ovzduší č. 

201/2012 Sb. 

V některých oblastech České republiky dochází k výraznému překračování imisních 

limitů, a to zejména v oblasti Ostravy, Karviné a Frýdku-Místku. Týká se to hlavně 

znečištění ovzduší aerosolovými částicemi, benzenem a benzopyrenem. Nicméně lze 

říci, že koncentrace těchto škodlivin mají v České republice za posledních pár let 

klesavou tendenci. To je dáno zejména lepšími klimatickými podmínkami a také 

opatřeními proti znečišťování ovzduší. 

2.1.3. Příčiny nedostatečného větrání ve školách 

Proč je ve většině případech vnitřní prostředí ve školách znehodnocené? Odpovědí může 

být více. Hlavním viníkem je právě zateplování a výměna oken za těsná a následné 

omezení přívodu čerstvého vzduchu do budovy infiltracemi. Větrání se mnohdy 

předpokládá přirozené otevíráním oken. Je ale takovýto způsob větrání dodržován? Ať 

už je otevírání oken zajištěno na pokyn vyučujícího nebo v roli samotných studentů, 

v obou případech může docházet k jeho zanedbávání. V některých případech může být 

naopak tento způsob větrání omezován, z důvodu šetření energií. Na ZŠ jsou mnohdy i 

pokyny o přestávkách okna zavírat kvůli bezpečnosti. Největším problémem pak bude 

jistá lhostejnost nebo nevědomost o důležitosti takového větrání. 

Obr. 6: Strukturní vzorec benzenu 
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2.2. Požadavky na vnitřní prostředí škol 

O škodlivinách bylo psáno v předešlé kapitole a jejich limity jsou v podstatě totožné pro 

všechny prostory škol. V této kapitole budou popsány požadavky zejména na teplotu a 

množství čerstvého vzduchu pro různé prostory školní budovy. Zmíněny budou i 

požadavky další, jako např. na osvětlení, akustiku nebo rychlost proudění vzduchu.  

Za těmito požadavky stojí současná legislativa. Nejvíce se jimi zabývá vyhláška 

č. 410/2005 Sb., s novelami č. 343/2009 Sb. a č. 465/2016 Sb., která platí od 14.1.2017. 

Ta bude v této práci ještě mnohokrát zmíněna.  

2.2.1. Učebny 

V učebnách je dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. v platném znění stanoveno do učebny přívod 

20 až 30 m3/h čerstvého vzduchu na žáka. Jelikož je ve většině případech oxid uhličitý 

indikátorem kvality vnitřního ovzduší, lze přívod čerstvého vzduchu stanovit i na základě 

koncentrace CO2, dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., která stanovuje přípustnou koncentraci 

oxidu uhličitého v pobytových prostorách na 1500 ppm. Doporučená hodnota je pak 

1000 ppm.  

Pokud bychom stanovovali potřebu čerstvého vzduchu na žáka dle koncentrace CO2, tak 

tento parametr by byl závislý i na konkrétním typu školy. Rozlišuje se totiž, jaký věk 

posuzované osoby mají: 

Tab. 4: Produkce CO2 žáků [5] 

Typ školy Věk žáka Produkce CO2 [m3/h.os] 

MŠ 3-6 0,007 

I. stupeň ZŠ 6-10 0,010 

II. stupeň ZŠ 10-15 0,015 

SŠ 15-18 0,016 

 

Podle vztahu bilance větrané místnosti  �� =
����

�	
��
 vychází pak potřebný přívod 

čerstvého vzduchu na žáka podle jeho věku a limitní koncentrace CO2 dle grafu 1. 
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 Ce = 400 ppm – venkovní koncentrace CO2 

 Cp = 1000 ppm, 1500 ppm – limitní koncentrace CO2 v učebně 

 VCO2 = viz tab. 4 – produkce CO2 žáků 

Graf 1: Průtok čerstvého vzduchu na žáka 

 

Z grafu je patrné, že pokud stanovíme přívod čerstvého vzduchu na žáka dle produkce 

CO2, můžou nám v některých případech vyjít podstatně menší hodnoty, než stanovuje 

vyhláška 410/2005 Sb., v platném znění. Vyhlášky jsou ale závazné obě, tudíž je správné 

dodržet přísnější požadavek na 20-30 m3/h nerozlišující věk žáků. Je patrné, že v případě 

návrhu nuceného větrání pro mateřskou školu nebo první stupeň základní školy by byl 

takový návrh předimenzovaný a zbytečně drahý. 

Teplota v učebnách je stanovena dle té samé vyhlášky na minimálních 20 °C v zimním 

období a na maximálních 28 °C v letním období.  

Akustiku v učebnách řeší nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to dvěma způsoby. Ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku A, která je hodnocena na daný časový úsek s uvážením zdrojů hluku 

pouze z venkovního prostoru. A dále maximální hladinou akustického tlaku A v případě 

zdrojů hluku uvnitř objektu. V obou případech je dána maximální hodnota 45 dB. Dále 

existuje norma ČSN EN 15 251, která stanovuje rozsah ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku A na 30 až 40 dB. 
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2.2.2. Kabinety 

Kabinet se dle nařízení vlády č. 93/2012 Sb. nehodnotí jako trvalé pracoviště. Trvalým 

pracovištěm pro učitele se bere dle tohoto nařízení vlády samotná učebna, kde je 

ustanoven přívod čerstvého vzduchu na vyučujícího 25 m3/h. 

2.2.3. Hygienická zařízení 

U toalet je vhodné větrat podtlakově, kdy jsou škodliviny okamžitě odváděny pryč. 

Spínání může být např. se světlem nebo na pohyb. Teploty i průtoky odsávaného 

vzduchu stanovuje vyhláška č. 410/2005 Sb. 

Tab. 5: Množství odváděného vzduchu z hygienických zařízení [15] 

Typ prostoru Teplota Množství vzduchu [m3/h] 

Umývárny - 30 na 1 umyvadlo 

Sprchy min. 24 °C 150 až 200 na 1 sprchu 

Záchody min. 18 °C 50 na 1 kabinu, 25 na 1 pisoár 

2.2.4. Šatny 

Dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. je stanoven přívod čerstvého vzduchu 20 m3/h na žáka a 

teplota minimálně 20 °C a maximálně 28 °C. 

2.2.5. Tělocvičny 

Dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. je stanoven přívod čerstvého vzduchu 20 až 90 m3/h na 

žáka s ohledem na konkrétní využití a kapacitu tělocvičny. Teplota v zimním období je 

stanovena na minimálních 18 °C a v letním období na maximálních 28 °C. 

2.3. Měření CO2  

V učebnách škol již došlo k mnohým měřením a v podstatě všechna potvrzují, že 

přirozeným větráním nelze udržet koncentraci CO2 pod hodnotou 1500 ppm. Není to 

určeno tím, že by se otevřením oken nevyměnilo dostatečné množství vzduchu, ale tím, 

že žákům je při otevření oken zima a větrání předčasně ukončí. Abych se neopíral pouze 

o měření kolegů na jiných školách, provedl jsem vlastní měření CO2 na vybraném 

gymnáziu Litoměřická v Praze, které je i dále předmětem této práce. Měření probíhalo 

celý vyučovací den v jedné učebně. 
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Dále chci podotknout, že měření mělo spíše informativní charakter, který měl jen 

potvrdit, že větrání v učebně nebylo dostačující. Pro detailnější rozbor by bylo nutné 

provést měření důkladněji na delší dobu. 

Data měření: 

 Datum měření: 14.12.2017 

 Venkovní teplota: 5 °C 

 Venkovní koncentrace CO2: 415 ppm 

 Venkovní relativní vlhkost: 36 % 

Graf 2: Měření koncentrace CO2 v učebně školy (MO – malé okno, VO – velké okno, D – dveře) 

Obr. 7: Učebna, ve které probíhalo měření 
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Ranní měření bylo pro mě příjemným překvapením. Druhou a třetí vyučovací hodinu 

měla vyučující, která byla s větráním velmi zodpovědná. Sama jevila velký zájem o moje 

měření, a dokonce mě požádala o výsledky. Z údajů lze pozorovat, že koncentrace CO2 

se drží okolo 1500 ppm. Toho bylo dosaženo otevíráním oken a dveří, které zajistilo 

poměrně značnou míru výměny vzduchu. Čtvrtou hodinu koncentrace již překročila 

hranici 2000 ppm, i přesto, že byla dvě malá okna celou dobu otevřená. Nárůst 

koncentrace CO2 se zastavil až na 2800 ppm, kdy se začalo o přestávce větrat velkými 

okny. Dále následuje černý pruh, který zakrývá data měření, protože jsou chybná. 

V zařízení nejspíše docházely baterie a přístroj vykazoval nesmyslná data. Po tom, co 

jsem si uvědomil, že poslední měření jsou chybná, byl přístroj zapojen do zásuvky. 

Mezitím byla v učebně jedna volná hodina, kdy v učebně zůstali 3 lidé, kteří celu dobu 

větrali. Proto je koncentrace CO2 tak nízko na hodnotách cca 600 ppm. V čase cca 13:30 

do třídy přišla skupina žáků na další výuku. Celkem bylo ve třídě 26 lidí a za celou dobu 

ani jednou neotevřeli okna. To samé platilo pro další hodinu, kdy ve třídě bylo 20 lidí a 

okna nebyla ani na chvíli otevřená. Ke konci vyučování se koncentrace CO2 ve třídě 

vyšplhala až na 3400 ppm, což překračuje limit stanovený vyhláškou více jak 

dvojnásobně. 

Z výsledků měření lze říci, že měření potvrzuje, že přirozené větrání v učebnách není 

dostačující. I přes fakt, že se ráno koncentrace CO2 držela velmi nízko, nikdo nemůže 

zaručit, že v každé učebně bude takto zodpovědný vyučující, který zajistí dostatečné 

větrání i v chladnějších dnech. Dále je nutné si uvědomit, že i přes účinné větrání 

průvanem můžou být žáci vystaveny tepelnému diskomfortu a může u nich hrozit i 

nachlazení. Hrozí i nadmíra hluku z venku. 

2.4. Problematika legislativy 

I přesto, že je všeobecně známo, že přirozené větrání v místnostech s větším množstvím 

lidí, jakým je právě učebna, je nedostačující, vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých, ze které vycházíme při sledování požadavků na vnitřní prostředí na školách, 

uvádí tento text: 
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§18; (6) „Přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy 

mikroventilace nebo větracími štěrbinami.“ 

Tato samá vyhláška pak dále stanovuje v příloze tabulku s požadavkem na přívod 

čerstvého vzduchu na žáka 20-30 m3/h. Je zřejmé, že takovýchto hodnot pomocí 

mikroventilace nebo větracími štěrbinami nedosáhneme. Dále nastává problém 

s faktem, že provětrávání okny se jistě nesplní požadavky na rychlosti proudění vzduchu 

0,2 m/s a maximální rozdíl teploty v úrovni hlavy a kotníků do 3 °C.  

Důvodem těchto dvou odporujících si faktů bude nejspíše to, že instalace větracích 

jednotek do každé školy je nákladná záležitost a obce by na ně neměly prostředky. 

Obcím pak pomáhají různé dotace v rámci krajů, státu a dalších dotačních programů 

např. Operačního programu životního prostředí. K tomu nepomáhá fakt, že investice do 

nuceného větrání má o dost dělší dobu návratnosti než například samotné zateplení 

fasády. Zároveň se často nespravedlivě srovnává nucené větrání splňující požadované 

podmínky s přirozeným větráním, které požadované mikroklimatické podmínky zdaleka 

nesplňuje. Zároveň se nezohldňuje celkové zlepšení kvality vnitřního prostředí, které je 

spojeno s investicí do nuceného větrání s rekuperací. Bylo by vhodné, aby se tato 

srovnání dělala více objektivně, a aby se nakonec kladl důraz na nutnost této investice, 

která zajistí takové mikroklimatické podmínky, kvůli kterým nebudou žáci unavení, 

nemocní a méně produktivní jako v případě neefektivního přirozeného větrání. 

Vcelku paradoxní situace nastává v případě, kdy se pro jeden případ rekonstrukce nebo 

novostavby školy rozhodne o větrání přirozeným větráním okny a v druhém pro instalaci 

nuceného větrání. V případě, že se jednotka VZT v druhém případě poddimenzuje, tak 

projekt nemusí schválit hygienická stanice. V případě přirozeného větrání často ke 

schválení dojde i přes fakt, že legislativní požadavky nebudou splněny. Nikdo totiž 

nekontroluje, jestli otevření oken splní požadovanou výměnu vzduchu. Takže při této 

situaci může i dojít a běžně dochází ke schválení projektu navrhující méně efektivní 

způsob větrání. 

Nastává tedy otázka, co by se mělo změnit. Současné zákony se velmi detailně zaměřují 

např. na to, jak co nejvíce uspořit energii na nových i rekonstruovaných stavbách a dále 



22 

na využívání neobnovitelné primární energie, ale už tolik neřeší problematiku vnitřního 

prostředí. Těsná zateplená budova potřebuje vyměňovat vzduch a pokud systém 

s přirozeným větráním nefunguje a je nespolehlivý, což v budovách škol bylo několikrát 

prokázáno mnoha měřeními, možná nastal čas podmínit zateplování a utěsňování fasád 

škol instalací nuceného větrání do učeben. Totéž by mělo platit u novostaveb. 

Z dřívějších měření na různých školách, která byla provedena před a po instalaci 

nuceného větrání, vždy vyplynulo zlepšení v oblasti koncentrace CO2, ale i např. vlhkosti. 

Jednotka zároveň díky rekuperaci sníží tepelné ztráty domu a může ušetřit na provozních 

nákladech objektu. 

Další věcí, která mě docela překvapila je požadavek na max. hladinu akustického tlaku 

v učebnách 45 dB dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Tato hodnota je podle mě poměrně 

vysoká vzhledem k tomu, že v učebnách tráví žáci dlouhou dobu, a navíc se po nich 

vyžaduje jistá pozornost a soustředění, a to zejména u testů. Sice existuje norma 

ČSN EN 15 251, která udává hladinu akustického tlaku na přísnějších 30 – 40 dB, ale na 

rozdíl od vyhlášky zmíněné výše není závazná. Bylo by poněkud protichůdné instalovat 

jednotku dovnitř učebny, která by sice vyřešila problém s koncentrací oxidu uhličitého 

na úkor zhoršení stavu akustiky.  
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3. Možné prostředky pro zlepšení vnitřního 
prostředí 
V předchozí kapitole jsem popsal možné problémy, které souvisí s kvalitou vnitřního 

prostředí škol, jejich příčiny i možné důsledky. Sepsal jsem požadavky, které jsou kladeny 

současnou českou legislativou a poukázal na její možné nedostatky. Prvním krokem je 

tedy uvědomit si problém a analyzovat ho. Teď je řada na druhý krok. Problém vyřešit. 

Možností je samozřejmě několik, každá z nich bude vhodná pro jiný druh problému, pro 

jiný druh školy. Aby nedošlo jen k obecnému popisu, zvolil jsem si konkrétní objekt, u 

kterého se pokusím různé možnosti opatření aplikovat. 

3.1. Popis vybraného objektu 

Pro tuto práci jsem si zvolil státní gymnázium Litoměřická v Praze.  

 Adresa: Litoměřická 726/17, 190 00 Praha 9 

 Rok výstavby: 1973 

 Kapacita 660 studentů (550 studuje nyní) 

 Studium čtyřleté a osmileté. 

 

Obr. 8: Satelitní snímek gymnázia [Google Maps] 
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Důvodů, proč jsem si 

vybral toto gymnázium je 

několik. Hlavním je ten, 

že škola prošla již 

nějakými opravami, 

z nichž jedna byla 

kompletní výměna oken. 

Příští rok bude navíc 

zateplována i fasáda a 

střecha tohoto objektu a 

dojde k rekonstrukci 

otopné soustavy. Dochází tedy ke stavu, který byl popsán v předešlé kapitole. Hrozí 

zhoršení vnitřního prostředí z důvodů snížení výměny vzduchu uvnitř objektu. Tento stav 

potvrdilo moje měření, kdy v učebně byla nedostatečná intenzita výměny vzduchu. 

Dalším důvodem byla možnost využití podkladů, které byly k dispozici. Jedná se zejména 

o stavební půdorysy a řezy. Bohužel výkresy stávající otopné soustavy nebyly k dispozici. 

S čímž souvisela i jistá příležitost: 

V praxi se potýkáme s objekty stávajícími i novými. Hlavním rozdílem je pak většinou 

množství podkladů, které máme k dispozici. U nové stavby jsou většinou k dispozici 

všechny, naopak u stávající jen některé a někdy třeba i žádné. Součástí praxe projektanta 

TZB, kterým se chci stát, je i schopnost navštívit dotčenou stávající stavbu a zaměřit, 

zjistit a zakreslit stávající stav. To byl hlavní důvod, proč jsem si vybral právě stávající 

objekt, kde nebyly k dispozici všechny podklady a bylo tedy potřeba si je doplnit z 

vlastních poznatků z prohlídky a měření objektu.  

3.1.1. Dispozice 

Školní objekt je rozdělen na 3 vzájemně propojené budovy. Budova A, B a C (v 

podkladech nazývány pavilony). Pavilon A je hospodářský. Pavilon B učebnový a Pavilon 

C je s tělocvičnou. 

Obr. 9: Pohled na čelní fasádu gymnázia 
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1.PP 

Podzemní podlaží se nachází v podstatě jen v pavilonu A. Je zde velká technická místnost 

se zdrojem tepla, rozdělovači a rozvody vytápění, dále strojovna VZT s dvěma novými 

jednotkami, strojovna výtahu, nachází se zde HUP a HUV. Je zde sociální zázemí 

s šatnami pro zaměstnance kuchyně. Zbylé místnosti jsou převážně sklady.  

Z velké technické místnosti se vchází do chodby, která vede pod celým pavilonem B a 

slouží zejména pro ležaté rozvody vytápění, vody a kanalizace. 

 

1.NP – Pavilon A a B 

V 1.NP v pavilonu A se nachází zejména varna, příprava jídel, kanceláře a sociální 

zařízení. Dále se zde nachází sklady nezbytné nejen pro provoz kuchyně. V pavilonu B se 

Obr. 10: Hlavní rozdělení budovy gymnázia 

Obr. 11: Dispozice podzemního podlaží 
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nachází učebny, kabinety, sociální zázemí pro studenty a dále šatna. Část budovy tvoří i 

byt pro školníka. 

 

1.NP – Pavilon C 

V pavilonu C je pouze jedno podlaží. Nachází se zde dvě tělocvičny - jedna malá a jedna 

velká a s nimi spjaté nářaďovny a sklady. Dále jsou zde umístěny šatny a sociální zařízení 

pro studenty včetně sprch. V celém pavilonu je jediná učebna. 

 

Obr. 12: Schéma 1.NP pavilonu A a B 

Obr. 13: Dispozice pavilonu C 
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2.NP 

V 2.NP se v pavilonu A nachází jídelna, umývárna nádobí a sociální zařízení. V pavilonu B 

to jsou pak hlavně učebny, kabinety, toalety a jedna laboratoř. 

3.NP 

Ve 3.NP v pavilonu A se nachází dvě učebny, několik kabinetů a kancelář ředitele a jeho 

zástupce. Nachází se zde i toalety, knihovna a čajová kuchyňka. 3.NP pavilonu B 

dispozičně odpovídá 2.NP. Je tvořen především učebnami, kabinety, toaletami a jednou 

laboratoří.  

  

 

Obr. 14: Dispozice 2.NP 

Obr. 15: Dispozice 3.NP 
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4.NP 

4.NP pavilonu B je v podstatě totožné s podlažím druhým a třetím. 

 

 

 

 

 

3.1.2. Konstrukční řešení 

Konstrukční systém celé školy je skeletový, tedy je tvořen železobetonovými sloupy, 

průvlaky a deskami vzdálenými od sebe v modulárních vzdálenostech. Základní rozpon 

je 6 metrů, v pavilonu B pak 7 metrů. Tloušťka desek 240 mm. 

Obvodové stěny jsou z cihel CDK tl. 300 mm. Výjimkou je pak štítová stěna tělocvičny, 

která je tvořena cihlami CDM o tloušťce 380 mm. Vnitřní stěny jsou pak tvořeny cihlami 

o tloušťce 200 mm nebo 100 mm.  

Je třeba připomenout, že škola bude rekonstruována a dojde k jejímu zateplení. Fasáda 

bude mít navíc 160 mm tepelné izolace. Střecha po rekonstrukci bude mít 200 mm 

tepelné izolace. Výjimkou je střecha tělocvičny, kde zůstane stávajících 50 mm izolace. 

Střecha je konstruována jako dvouplášťová s provětrávanou mezerou. 

Obr. 16: Dispozice 4.NP 

Obr. 17: Konstrukční řešení budovy 
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Skladba podlahy je neznámá, ale předpokládá se, že se kromě betonové podkladní vrstvy 

a vrstvy nášlapné, v podlaze nic jiného nevyskytuje. 

Výplně otvorů jsou již vyměněné za novější s dokonalejšími izolačními vlastnostmi.  

3.1.3. Technická zařízení 

Vytápění 

Zdrojem tepla pro gymnázium je výměníková stanice horká voda/teplá voda. Teplotní 

spád je 80/60 °C a regulace je ekvitermní. Za výměníkovou stanicí je následně topná voda 

vedena do rozdělovače, ze kterého vedou jednotlivé větve vytápění.  

Otopná soustava je navržena jako vertikální, tedy páteřní rozvod v dolním podlaží a velké 

množství stoupaček propojující jednotlivá tělesa. Ležaté potrubí je zapojeno jako 

dvoutrubkové souproudé, jedná se tedy o tzv. Tichelmannovo zapojení. Potrubí je 

z oceli, otopná tělesa jsou litinová článková. Tělesa nemají instalovány termostatické 

hlavice. Potrubí ležatá jsou zateplená, svislá nikoliv. 

 

Obr. 18: Deskový výměník horká voda/teplá voda na vytápění 
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Obr. 18: Rozdělovač vytápění v technické místnosti 

Obr. 1919: Článková tělesa v jídelně 
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Větrání 

Větrání učeben, kabinetů, sociálních zařízeních, tělocvičen, kanceláří je navrženo jako 

přirozené, kdy má docházet k výměně vzduchu otevíráním oken. Nucené větrání je 

navrženo pro varnu, jídelnu a sociální zařízení v pavilonu A. Zde došlo před cca 8 lety k 

rekonstrukci, kde byly v suterénu navrženy dvě vzduchotechnické jednotky ATREA 

DUPLEX-T 3000 a ATREA DUPLEX-BT 12000 pro jídelnu a varnu a dále byly instalovány 

lokální odtahové ventilátory pro sociální zařízení v suterénu, v 1.NP a v 2.NP, kde nebyla 

možnost větrat okny. 

Příprava teplé vody 

Pro přípravu teplé vody stejně jako pro vytápění je určena výměníková stanice, kde pro 

ni je vyčleněna samostatná větev se samostatným deskovým výměníkem. 

Obr. 20: VZT jednotka pro jídelnu ATREA DUPLEX-T 3000 
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3.2. Větrání 

3.2.1. Učebny 

V této kapitole chci uvést, jaké jsou dnes možnosti větrání učeben. Popíšu jejich princip, 

výhody a nevýhody a následně i jestli jsou pro mnou vybrané gymnázium vhodné. 

3.2.1.1. Provětrávání ručně otevíranými okny 

Jedná se o současný stav většiny místností ve vybrané škole. Tento způsob větrání je u 

nás na školách nejběžnější, a to z prostého důvodu. Je investičně nejméně náročný. 

V podstatě se dá říci, že nestojí téměř nic. Výměna vzduchu v místnosti je vyvolána 

rozdílem tlaku mezi místností a exteriérem. Přirozený způsob větrání je závislý na těchto 

třech parametrech: 

1. Rozdíl teplot vzduchu v interiéru a exteriéru a svislá 

vzdálenost otvorů pro přívod a odvod vzduchu 

2. Síla větru 

3. Rozdíl teploty vzduchu na osluněné a neosluněné 

fasádě v letních měsících 

Z těchto bodů je jasné, že tento způsob větrání není 

optimální. Je velmi závislý na podmínkách, jejichž výskyt nemůžeme zaručit.  

Výhody: 

+ Investičně nejvýhodnější 

+ Bezúdržbové 

Nevýhody: 

− Nekontrolovatelné, problém vyvětrat celý objem místnosti 

− Nemožnost filtrace, efektivního ohřevu, rekuperace 

− Hrozí tepelný diskomfort v oblasti poblíž oken 

− Závislé na uživateli 

− Hluk z venku – v učebnách problém 

Obr. 21: Princip přirozeného 
větrání [11] 
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Větrání učeben je dnes velmi 

diskutované. Z mnoha měření je 

patrné, že takové větrání, které 

je navíc závislé na samotných 

uživatelích, je nedostačující a 

limitní koncentrace oxidu 

uhličitého je mnohdy 

několikanásobně překračována. 

Nepomůže ani fakt, že okna ve 

třídách jsou poměrně vysoká, 

úplně otevíratelná, a i přesto 

bezpečná. Velkým problémem 

je i tzv. adaptace. Když roste 

koncentrace CO2, lidské tělo to nijak nepociťuje. Nárůst je tak pozvolný, že si to člověk 

neuvědomí a nijak na to nereaguje. Často pak podnětem pro otevření oken je samotný 

učitel, který přijde do učebny a všimne si, že vzduch je vydýchaný.  

3.2.1.2. Provětrávání ručně otevíranými okny – s čidly CO2 

Zajímavou alternativou by pak byla instalace čidel na CO2 

do každé učebny. V případě nárůstu koncentrace na 

určitou úroveň by čidlo tento stav oznámilo např. LED 

diodou, což by znamenal pokyn pro vyvětrání. Na trhu se 

takových čidel vyskytuje několik a jejich cena je většinou 

do 6 000 Kč.  

V případě, že by škola nesouhlasila s instalací jakéhokoliv 

větracího zařízení z důvodů velké investice, trval bych alespoň na instalaci čidel CO2 do 

každé učebny. Tato čidla jsou oproti VZT jednotkám výrazně levnější a dají nám alespoň 

nějakou informaci o stavu vnitřního prostředí uvnitř učebny. Zároveň se zbavujeme 

problému adaptace člověka na znečištěné prostředí. Čeho se nezbavíme je stálá závislost 

na uživatelích. Zde jsem nicméně narazil na jeden pozitivní fakt: 

Obr. 22: Schéma přirozeného větrání v učebně gymnázia 

Obr. 23: Čidlo CO2 [8] 
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Během mého měření ve škole, kdy jsem získával údaje o koncentraci oxidu uhličitého se 

prostřídali v učebně dohromady 4 kantoři. Každý z nich jevil zájem ohledně mého 

měření, co to znamená a ptali se na podrobnosti. Když zjišťovali, že koncentrace CO2 je 

vyšší, než by měla, snažili se alespoň na chvíli otevřít okna, i přes fakt, že venkovní teplota 

byla cca 5°C. Koncentrace CO2 stejně nespadla pod mez 1500 ppm, ale došlo k jejímu 

k výraznému snížení. To mě utvrdilo v tom, že jistá osvěta a zpětná vazba z čidel CO2 by 

mohla mít větší vliv na kvalitu vnitřního prostředí, než jsem si zpočátku myslel. 

3.2.1.3. Provětrávání mechanicky otevíratelnými okny 

Jedná se o stejný způsob větrání jako 

přechozí způsob. Jediný rozdíl je v ovládání. 

To už zde není ruční, ale pomocí 

mechanického servopohonu, který je 

ovládán např. čidlem CO2.  

Výhody: 

+ Nezávislost na uživatelích 

+ Bezúdržbové 

Nevýhody: 

− Nekontrolovatelné, problém vyvětrat celý objem místnosti 

− Nemožnost filtrace, efektivního ohřevu, rekuperace 

− Hrozí tepelný diskomfort v oblasti poblíž oken 

− Hluk z venku – v učebnách problém 

I přesto, že se zde zbavujeme závislosti na uživatelích, tak mi tato metoda nepřijde 

zrovna šťastná pro místnost, jakým je učebna, neboť spínání čidel a náhodné otevíraní 

oken může být rozptylující. Zároveň se jedná o poměrně značnou investici vzhledem 

k tomu, že účinek větrání se nemusí zlepšit oproti stavu ručního otevírání oken. Jediný 

pozitivní efekt bych viděl v situaci, kdy by žáci museli opustit třídu každou přestávku a 

okna by se automaticky otevřela a učebny by vyvětrala. Toto opatření ale znamená 

Obr. 24: Servopohon na otevírání oken [12] 
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zásadně zasáhnout do organizace výuky a nevidím reálně, že by najednou stovky žáků 

chodilo někde mimo učebny. 

3.2.1.4. Větrání nucené podtlakové 

Tento způsob větrání spočívá v odvodu znečištěného 

vzduchu pryč z místnosti pomocí ventilátoru a přisávání 

vzduchu čerstvého z vnějšího prostředí. Přívod je 

zajištěn obvykle větracími otvory, neboť na netěsnosti 

v obvodovém plášti nelze spoléhat. Tyto větrací otvory 

se ideálně umisťují za otopná tělesa, aby došlo 

k částečnému ohřevu přiváděného vzduchu. Dále 

mohou být opatřena filtrem nebo tlumičem hluku.  

Výhody: 

+ Při správném návrhu účinné větrání celé místnosti 

+ Nezávislost na uživatelích 

+ Eliminace hluku z venku 

+ Možnost filtrace 

Nevýhody: 

− Nemožnost efektivního ohřevu nebo rekuperace 

− Hrozí tepelný diskomfort v oblasti poblíž oken 

− Při nesprávném návrhu hluk z ventilátoru 

Obr. 25: Větrací otvor do fasády [7] 
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Nucené podtlakové větrání také nepovažuju za dobré řešení pro vybranou školu. Tento 

systém je vhodný např. do bytů nebo rodinných domů, kde nejsou tak velké požadavky 

na výměnu vzduchu. V učebnách, kde je až 30 žáků a potřebujeme tak přes 600 m3/h 

průtoku vzduchu, může být problém právě s větracími otvory. Dle výrobců je jeden 

takový prvek dělán na přívod vzduchu cca 35 m3/h. To by znamenalo, že bychom jich 

v učebně museli mít 18. To by bylo nejen nákladné, ale i esteticky problematické. Navíc 

je to trochu paradoxní, kdy děláme otvory do nové zateplené fasády. 

3.2.1.5. Větrání nucené rovnotlaké s lokální jednotkou 

Tuto variantu lze provést v několika provedeních. Jednotka může být nástěnná, 

podstropní, parapetní, kompaktní či oddělená, může být umístěná přímo v učebně nebo 

mimo učebnu. Vzhledem k tomu, že máme poměrně velký požadavek na množství 

přiváděného vzduchu, tak je výběr trochu omezen. Nicméně na trhu je stále spousta 

výrobců, kteří nabízí velké množství lokálních kompaktních jednotek. 

 

 

 

Obr. 26: Schéma podtlakového větrání v učebně gymnázia 
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A/ Potrubní jednotka 

Mezi kompaktní jednotky, 

které zajišťují i samotnou 

distribuci vzduchu lze zmínit 

např. společnost LTG, která 

nabízí jednotku FVS zajišťující 

jak rekuperaci, ohřev tak i 

distribuci vzduchu. Výhodou 

je poměrně rychlá a snadná 

instalace. Jednotka zajišťuje 

průtok vzduchu až 700 m3/h. 

Výhody: 

+ Kompaktnost vč. distribuce 

+ Nezávislost na uživatelích 

+ Eliminace hluku z venku 

+ Možnost filtrace, rekuperace i ohřevu 

Nevýhody: 

− Otázka efektivní výměny vzduchu v celém objemu učebny 

− Nutný přístup k obvodové stěně 

− Vysoká investice 

Tuto jednotku i přes svoji jednoduchost a dostupnost nepovažuji do vybraného objektu 

za vhodnou. Venkovní výfuková a sací mřížka je poměrně velká a na obvodovém plášti 

v učebně na ni není příliš místo. Navíc vzhledem k tomu, že se jedná o skeletový systém, 

jediným místem pro instalaci venkovní mřížky by bylo okno. Ta jsou ve škole nová a bylo 

by zbytečné je znovu upravovat. Další otázkou je i efektivnost distribuce vzduchu. 

Vzhledem k tomu, že přívod i odvod vzduchu jsou na jednom místě, nastává otázka, jestli 

dojde k požadované výměně vzduchu v celém objemu místnosti.  

 

Obr. 27: Jednotka FSV [4] 



38 

B/ Jednotka vertikální 

V rámci lokálních větracích jednotek jsem se dále zaměřil na firmu Systemair, která 

věnuje větrání školy speciální katalog s různými možnostmi, které nabízí. Zaujala mě 

jednotka SAVE. Tyto jednotky jsou typické pro svoji kompaktnost, jednoduchost 

v ovládání a vertikální provedení. Je tedy možné je instalovat na stěnu, tam kde není 

k dispozici podhled. Tyto jednotky jsou dle výrobce vhodné k instalaci přímo do samotné 

učebny. Výrobce Systemair nabízí hned dva typy těchto jednotek. VTC s protiproudým 

deskovým výměníkem a VTR s rotačním výměníkem. Rozdíl mezi těmito výměníky je 

především v tom, že u rotačního výměníku dochází i k mírnému mísení mezi přívodem a 

odvodem vzduchu a dochází tak i k přenosu vlhkosti. To může být výhodné v zimě, kdy 

je venku nízká měrná vlhkost. U deskového výměníku je přívod a odvod vzduchu oddělen 

a dochází tak k pouhé výměně tepla, která je oproti rotačním výměníkům o něco 

účinnější. Nevýhodou je pak právě snižující se vlhkost ve větraném prostoru a srážení 

vlhkosti na stěnách výměníku. Je tedy nutné řešit odvod kondenzátu. 

Vzhledem k tomu že v učebnách se neplánuje dělat 

podhled, přišla mi tato jednotka jako jedna 

z možností, jak vyřešit problém s větráním. Jednalo 

by se konkrétně o jednotku SAVE VTC 700 L, která 

zajistí dostatečný průtok vzduchu. Nastává ale 

stejný problém jako u jednotky FVS, kterou jsem 

zmiňoval dříve. Kam umístit sání venkovního 

vzduchu a výfuk znehodnoceného vzduchu? Mezi 

okny jsou železobetonové sloupy, nad okny není 

prostor a pod okny jsou radiátory. Jediným řešením, které mi přijde reálné je umístění 

sání a výfuku na střechu. Učebny nad sebou by tak měly společné svislé potrubí. V rámci 

distribuce vzduchu do učebny, mi přijde vhodné umístit jednotku SAVE na vnitřní stěnu 

směrem k chodbě, kde by došlo k snadnému napojení na svislé potrubí a zároveň by bylo 

možné vést v učebně vzduchovody při okraji místnosti, kde by je bylo možné v případě 

zájmu schovat do sádrokartonových podhledů. Samotné vyústky jsem řešil jako 

tkaninové pro přívod a klasické mřížky pro odvod vzduchu. 

Obr. 28: Lokální jednotka SAVE VTC 700 L 
[13] 
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Výhody: 

+ Kompaktnost 

+ Nezávislost na uživatelích 

+ Eliminace hluku z venku 

+ Možnost filtrace, rekuperace i ohřevu 

Nevýhody: 

− Zabírá místo 

− Nové prostupy na 

střechu 

− Velmi vysoká investice 

U této jednotky jsem chtěl 

ověřit její hluk. Výrobce na 

svých webových stránkách má 

k dispozici nástroje, které 

uživateli vyhodnotí stav 

jednotky po zadání vstupních parametrů, jakými jsou přívod a odvod vzduchu a tlaková 

ztráta rozvodů VZT apod. Tlakovou ztrátu jsem uvažoval velmi nízkou, vzhledem k tomu, 

že se jedná o decentrální systém, a hladina akustického výkonu vychází cca 43 dB do 

okolí. Ze zjednodušeného vztahu pro výpočet hladiny akustického tlaku v uzavřeném 

prostoru (Lp = Lw + 10 log ((Q / (4 × π × r2) + (4 / A)) [dB]) vychází pak hladina 

akustického tlaku pod 20 dB. Výpočet je sice pouze orientační, ale je patrné, že problém 

s jednotkou z hlediska akustiky nebude. S hlukem na přívodním a sacím potrubím lze 

vyřešit tlumiči hluku. Jediný problém vidím s místem, které jednotka zabírá a dále s 

cenou. Cena jedné jednotky je cca 110 000 Kč. 

C/ Jednotka podhledová 

Jelikož se na chodbě plánují v rámci rekonstrukce udělat podhledy, mohlo by být 

vhodnější místo vertikální jednotky navrhnout podstropní, která by se nad navrhovaný 

podhled schovala. Takovýto jednotky jsou běžnější a vyrábí je více výrobců. Do učeben 

Obr. 29: Schéma větrání učebny gymnázia lokální vertikální 
jednotkou 
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by byla vhodné např. jednotky VUT od 

společnosti Serak-tech, DUPLEX od 

společnosti Atrea, nebo TOPVEX od 

dříve zmiňovaného Systemair.  

Výhody: 

+ Kompaktnost 

+ Nezávislost na uživatelích 

+ Eliminace hluku z venku 

+ Možnost filtrace, rekuperace i ohřevu 

+ Při správném řešení žádný hluk z jednotky 

Nevýhody:  

− Velmi vysoká investice 

− Nové prostupy na střechu 

− Ohřev  elektrickou energií 

− Nízká vlhkost v zimě 

Takovéto řešení mi přijde ze 

dříve zmiňovaných lokálních 

jednotek nejvhodnější. Jednotka 

je schovaná a nepřekáží, 

z hlediska hluku taky 

nepředstavuje nijaký problém. 

Přenos hluku na místě přívodu a odvodu vzduchu lze vyřešit tlumiči hluku. Řešení sání a 

výfuku vzduchu může být řešen na střechu přes svislé potrubí, přívod vzduchu pak např. 

tkaninovým potrubím s mikroperforací a odvod mřížkou. Nevýhodou tohoto systému je 

nutnost instalovat ohřev elektrickou energií, poněvadž instalovat ke každé jednotce 

regulační uzel a přívod topné vody mi nepřijde reálné. Zároveň může nastat problém 

s vlhkostí v zimním období. Venkovní vzduch je suchý a následný ohřev mu velmi srazí 

relativní vlhkost. Možnost zvlhčování není možná a varianta jednotky s rotačním 

Obr. 30: Lokální podstropní jednotka [14] 

Obr. 31: Schéma větrání učebny gymnázia lokální podstropní 
jednotkou 
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výměníkem je problematická s velikostí jednotky, která je příliš velká pro instalaci do 

podhledu. I přes tyto nevýhody bych tento typ jednotky prosazoval v případě volby 

decentrálního systému větrání ve vybraném gymnáziu. Vhodná by mohla být např. 

jednotka DUPLEX 800 Multi Eco od společnosti ATREA. 

3.2.1.6. Větrání nucené rovnotlaké s centrální jednotkou 

Tento způsob větrání znamená mít jednu velkou větrací jednotku pro všechny místnosti. 

Vzhledem k potřebnému množství vzduchu se bude jednat o rozměrově velkou 

jednotku, a tudíž hlavní otázkou bude, kam ji umístit. Velikostně jednotka vychází příliš 

objemná na to, aby se instalovala do interiéru. V okolí školy je také problém s místem, a 

to kvůli komunikacím nebo velké blízkosti k oknům. Jako jediné vhodné řešení zde vidím 

umístění jednotky na střechu. Zde je nutné podotknout, že střecha nebyla navržena 

s vědomím pozdějšího výskytu tak velkého zařízení, tudíž je zde nezbytnou podmínkou 

posouzení statika, který dá jasné stanovisko, že jednotku na střechu je opravdu možné 

umístit.  

Vzhledem k požadovanému množství 

vzduchu se již pohybujeme spíše u 

sestavných jednotek. Bylo možné 

sehnat i pár kompaktních, ale žádná 

nesplnila ErP 2018. Výrobce 

sestavných jednotek jsem uvažoval 

firmu CIC Jan Hřebec. Má k tomu 

dobře uzpůsobený software, kam si 

projektant může navrhnout všechny 

moduly, které zrovna potřebuje. 

Navržená jednotka by byla 

s označením řady TP12105 velikosti HL16 splňující ErP 2016 i 2018. 

Výhody: 

+ Jedno zařízení na jednom místě 

+ Nezávislost na uživatelích 

Obr. 32: Centrální vzduchotechnická jednotka 
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+ Eliminace hluku z venku 

+ Možnost filtrace, rekuperace i ohřevu 

+ Při správném řešení žádný hluk z jednotky 

+ Možnost vodního ohřevu oproti elektrickému 

Nevýhody:  

− Velmi vysoká investice 

− Nové prostupy na střechu 

− Nízká vlhkost v zimě 

Hlavní nevýhodou zde je samozřejmě cena. Dále nutné prostupy na střechu a pak stejně 

jako u lokálních jednotek hrozící nízká vlhkost v zimě. Ta by šla vyřešit dvěma způsoby. 

Instalací zvlhčovače do VZT jednotky nebo místo deskového výměníku použít rotační. 

Obě možnosti jsem zamítl s tím, že se jedná o další nutné náklady nebo technologie se 

kterými by bylo nutné počítat. Je třeba mít na paměti, že v učebnách je až 30 žáků, kteří 

sami produkují vlhkost. Z měřeních dříve provedených na školách vyplývá, že to moc 

nestačí a že výsledná relativní vlhkost stagnuje těsně nad 20 %. Tento stav je 

nevyhovující, což si dobře uvědomuji, ale je třeba myslet na to, že takovýto extrém 

nastává jen pár dní v roce. Proto bych problematiku vlhkosti neřešil. 

Možnost centrálního větrání se mi jeví pro vybrané gymnázium jako velmi vhodná. Je 

nutné si jen dávat pozor, zdali stávající objekt umožňuje návrh nových rozvodů od 

jednotky až po všechny vyústky. To by měl umožnit nový podhled na chodbách školy. 
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3.2.1.7. Souhrn variant pro větrání učeben 

Zde je ještě souhrn mých vybraných variant pro větrání učeben: 

Tab. 6: Souhrn variant větrání pro gymnázium se svými výhodami a nevýhodami 

Typ větrání 

P
ro

vě
tr

áv
án

í r
u

čn
ě 

o
te

ví
ra

vý
m

i 
o

kn
y 

P
ro

vě
tr

áv
án

í r
u

čn
ě 

o
te

ví
ra

vý
m

i 
o

kn
y 

s 
či

d
le

m
 C

O
2

 

P
ro

vě
tr

áv
án

í m
ec

h
an

ic
ky

 
o

te
ví

ra
te

ln
ým

i o
kn

y 

V
ět

rá
n

í n
u

ce
n

é 
p

o
d

tl
ak

o
vé

 

V
ět

rá
n

í n
u

ce
n

é 
ro

vn
o

tl
ak

é 
s 

p
o

tr
u

b
n

í j
ed

n
o

tk
o

u
 

V
ět

rá
n

í n
u

ce
n

é 
ro

vn
o

tl
ak

é 
s 

ve
rt

ik
ál

n
í j

ed
n

o
tk

o
u

 

V
ět

rá
n

í n
u

ce
n

é 
ro

vn
o

tl
ak

é 
s 

p
o

d
st

ro
p

n
í j

ed
n

o
tk

o
u

 

V
ět

rá
n

í n
u

ce
n

é 
ro

vn
o

tl
ak

é 
s 

ce
n

tr
ál

n
í j

ed
n

o
tk

o
u

 

Účinnost větrání - - - - + + + + 

Investice + + - - -- -- -- -- 

Provozní náklady + + + - ? ? ? ? 

Údržba + + + - - - - - 

Nezávislost na uživateli - - + + + + + + 

Rekuperace - - - - + + + + 

Filtrace - - - + + + + + 

Ohřev  - - - - + + + ++ 

Hluk - - - + + + + + 

* -- značná nevýhoda, - nevýhoda, + výhoda, ++ značná výhoda, ? nutné posoudit 

Možností, jak větrat učebny je více. Tato kapitola zmínila ty základní, se kterými se 

můžeme běžně setkat, a která by mohla přijít v úvahu. Otázkou zůstávají provozní 

náklady nuceného větrání decentrálního i centrálního. Je patrné, že díky účinné 

rekuperaci jsme schopni ušetřit náklady na tepelný výkon otopné soustavy, ale zároveň 

je nutné dodávat nemálo elektrické energie do ventilátorů VZT jednotky. Zároveň je 

těžké hledat původní stav, se kterým je možný ten nový srovnávat. Původní stav totiž 

většinou zdaleka nesplňoval požadované větrání 20 m3/h na žáka, a tudíž není 

spravedlivé ho srovnávat s novým stavem, který tento požadavek splňuje. Samotné 

zjišťování provozních nákladů a návratnosti je v tomto ohledu velmi komplikované a 

možné snad jen díky nějaké podrobné simulaci. 

Ze všech variant považuji za nejlepší tu poslední tedy centrální nucené větrání. Jedná se 

sice o variantu investičně nejnáročnější hned po decentrálním nuceném větrání, ale je 
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to také varianta, nejúčinnější, která zajistí jak dostatečný průtok vzduchu, tak i účinnou 

rekuperaci, vodní ohřev a filtraci a jasně tak vyřeší problém s kvalitou vnitřního prostředí 

v učebnách, a to vše bez závislosti na uživatelích. A jak jsem již zmiňoval dříve, na zdraví 

dětí ve školách by se šetřit nemělo. 

3.2.2. Hygienická zařízení 

Hygienická zařízení je také nutné větrat. Už ne tolik kvůli koncentraci CO2, ale hlavně 

kvůli zápachům, které zde mohou vznikat. Požadavky na větrání těchto zařízení již byly 

zmíněny v kapitole 2.2.3. Stanovuje je vyhláška č. 410/2005 Sb.  

3.2.2.1. Provětrávání ručně otevíranými okny 

Toto je stávající stav u většiny hygienických zařízeních (pavilon B a C). Nastává zde stejný 

problém jako v učebnách. Je to větrání nekontrolovatelné bez garance požadujícího 

množství vzduchu, neumožňující filtraci, ohřev ani rekuperaci, hrozí zde tepelný 

diskomfort, a hlavně je závislé na uživatelích. Vzhledem k tomu, že v těchto prostorách 

nikdo dlouhodobě nepobývá, přijde mi nevhodné, aby větrání bylo uskutečněno okny. 

Ty totiž nikdo otevírat nebude obzvláště v zimním období. Tento fakt jsem si potvrdil 

během návštěvy gymnázia, kdy jsem si zakresloval polohy otopných těles. I přes strašlivý 

zápach na toaletách ta okna nikdo neotevřel.  

Tento stav je naprosto nevyhovující a doporučil bych návrh jiného systému větrání, které 

by nebylo závislé na uživatelích. 

3.2.2.2. Provětrávání mechanicky otevíranými okny 

Tento způsob větrání jsem u učeben nedoporučil vzhledem k tomu, že automatické 

otevírání a zavírání oken může být rozptylující a může vyvolat diskomfort. V prostorách 

hygieny mi ale přijdou jako řešení již více výhodné. Servopohony by mohly fungovat 

např. na časové spínání, kdy by vždy prostor během krátkého časového úseku vyvětrala 

a opět by se následně zavřela. Tento způsob větrání má ale i své nevýhody. Nezajistí 

filtraci, ohřev ani rekuperaci a vzhledem k tomu, že se jedná o přirozené větrání, je také 

závislý na vnějších podmínkách. Hlavní výhodou je zbavení se závislosti na uživateli. 
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3.2.2.3. Větrání nucené podtlakové 

Tento způsob větrání je 

v hygienických zázemích velmi častý, 

a to z prostého důvodu. Není drahý a 

je velmi účinný. Podstatou je 

většinou ventilátor, který je buď 

zapínán samostatně nebo zároveň se 

světlem, případně reaguje na pohyb 

osob. Tento ventilátor odvádí 

škodliviny přímo ven např. přes 

fasádu nebo střechu, a tudíž je to 

systém velmi jednoduchý. Toto 

větrání vyvolává v místnosti podtlak 

a je tedy nutné sem vzduch někudy i 

přivádět. To se většinou provádí 

pomocí bezprahových dveří, 

dveřními mřížkami nebo mřížkami umístěnými přímo ve stěně. Možnost umístění 

ventilátoru je buď centrálně, kdy jeden ventilátor zajišťuje odvod vzduchu ze všech 

místností pod sebou přes jedno svislé potrubí. Nebo pak decentrálně, kdy každá 

místnost má svůj ventilátor. Ten je buď možné umístit na společné svislé potrubí (nutné 

osadit u každého ventilátoru zpětné klapky) nebo pak přímo na stěnu (viz obr. 32). 

Tento způsob větrání považuji za velmi vhodný a od poslední rekonstrukce je také 

používaný v pavilonu A. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34: Schéma větrání hygienického zázemí 
podtlakově 

Obr. 33: Schéma větrání hygienického zařízení podtlakově 
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3.2.1.4. Větrání nucené rovnotlaké s lokální jednotkou 

Instalovat samostatnou 

VZT jednotku 

s rekuperací pro 

místnost, kde uživatel 

stráví max. pár minut 

denně mi nepřišlo 

zpočátku vůbec vhodné, 

ale zaujaly mě jednotky, 

které jsou přímo do 

koupelny, umísťují se 

přímo do zdi a nejsou tak drahé. Zároveň zajisťují rekuperaci a filtraci vzduchu. Takové 

jednotky nabízí například spolčnost Multi-VAC s označením REC Smart nebo společnost 

Aerauliqa s označením Quantum AX a další. 

Bohužel jsem zjistil, že tyto jednotky zvládnou pouze malé množství vzduchu a jsou 

vhodné spíše do malých bytových koupelen. Průtok vzduchu mají řádově 

v desítkách m3/h. Když budu uvažovat hygienické zařízení ve vybrané škole, kde jsou 

např. 3 klozety, 2 pisoáry a 3 umyvadla, je třeba zajistít odvod vzduchu min. 3x50 + 2x25 

+ 3x30 = 290 m3/h. Tento průtok vzduchu tyto jednotky nezvládnou a bylo by nutné 

navrhnout jednotku větší nejspíše pod stropem nad podhledem. To už mi ale nepřijde 

adekvátní pro takovouto místnost a tak decentrální rovnotlaký způsob vetrání 

nepovažuju za vhodnou variantu pro školní hygienická zařízení. 

Obr. 35: Princip fungování rekuperační jednotky do zdi [19] 
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3.2.1.5. Větrání nucené rovnotlaké s centrální jednotkou 

Tato varianta by přišla v úvahu pouze 

v případě, že by se využila možnost 

centrálního větrání v celé škole. 

Rozvody vzduchu by pak vedly nejen 

do učeben, ale i do hygienického 

zařízení, odkud by odváděla 

dostatečné množství vzduchu. Tento 

způsob by využil veškeré výhody 

spojené s nuceným větráním, tedy 

rekuperaci, filtraci a ohřev. Došlo by 

však ke zvětšení VZT jednotky, neboť 

nelze uvažovat s jakoukoliv 

současností. Hygienická zařízení musí 

fungovat zároveň s učebnami. 

3.2.3. Šatny 

Šatnami jsou nyní myšleny ty velké společné pro svrchní oděv u vstupu do školy. Dle 

vyhlášky je zde nutné přivést dávku čerstvého vzduchu 20 m3/h na žáka. Problém je ale 

v určení kolik žáků se v šatně nachází současně. Zjednodušeně by se dalo říci, že přes 

šatnu musí všichni žáci, co budou v učebnách, tudíž průtok vzduchu bude stejný jako pro 

všechny obsazené učebny dohromady. Tento postup mi nepřijde správný vzhledem 

k tomu, že se žáci v šatně nikdy nebudou vyskytovat najednou. Na druhou stranu, jak 

určit přesné přiváděné množství vzduchu? 

Největším problémem šaten je vlhkost, kdy v deštivých dnech jsou šatní skříňky plné 

mokrého oblečení a dochází tak k odparu velkého množství vodní páry. V současné době 

je větrání šaten řešeno přirozeně buď okny nebo vchodovými dveřmi, kdy je někdo při 

vstupu do objektu neustále otevírá. Toto řešení bude nedostačující právě v deštivých a 

studených dnech. 

Obr. 36: Schéma větrání hygienického zařízení centrálním 
způsobem 
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Vhodné řešení větrání šaten mě napadá jen jedno. V případě návrhu centrální nuceného 

větrání by se navrhly rozvody i do šaten a byly by regulovány dvoustupňovými regulátory 

reagující na časový program. Např. od 7:30 do 8:00 by se větrala pouze šatna. Od 8:00 

by se klapky u šaten zavřely, a naopak otevřely u učeben a proud vzduchu by tak byl 

přesměrován tam, kde je zrovna potřeba. Toto řešení má výhodu v tom, že jsme schopní 

do šatny přivést velkou dávku vzduchu se stejnou VZT jednotkou, jakou už máme 

navrženou pro učebny. Tomuto řešení je samozřejmě nutné přizpůsobit rozvody 

vzduchovodů. Pro takovou dávku vzduchu, co by odpovídala 660 žáků, by bylo nejspíše 

nutné rozdělit rozvody na tři okruhy, aby se takové dimenze vešly nad podhled. 

3.2.4. Kabinety, kanceláře 

Stávající systém větrání v kabinetech a kancelářích je přirozený a žádnou změnu bych 

nenavrhoval. Lidé jsou zde většinou po dvou, a navíc v kabinetu se nevyskytují příliš 

dlouho. Z tohoto důvodu mi přijde přirozené větrání dostačující. 

3.2.5. Tělocvična 

Stávající systém je opět přirozený a u toho bych také zůstal. Jedná se o objemově velké 

místnosti s okny naproti sobě. Přirozené větrání v tomto případě bude poměrně 

efektivní. 

3.2.6. Varna, jídelna 

Tyto prostory jsou již větrány nuceně pomocí VZT jednotek s rekuperací, tudíž zde nejsou 

potřebné žádné změny. 

Obr. 37: Schéma větrání šaten nuceně centrálně 
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3.2.7. Návrh větrání na gymnáziu Litoměřická 

V předešlých kapitolách jsem se pokusil sepsat několik možností, jak lze větrat prostory 

školy a k nim jejich výhody a nevýhody a jak vhodné jsou pro mou vybranou školu. Každý 

projektant má na to jiný pohled a názor, tudíž moje volba se jistě nebude jevit pro 

každého jako ta ideální. Zároveň by v praxi hrála velkou (a pravděpodobně tu největší) 

roli výše investice a je tedy otázkou, jak by k tomu investor přistupoval. Moji největší 

prioritou bylo navrhnout takové řešení, které zajistí kvalitní vnitřní prostředí a bude 

fungovat dlouhodobě. 

Sám se přikláním k návrhu větrání pro učebny pomocí nuceného rovnotlakého větrání 

v centrálním provedení, které zároveň bude větrat šatny pomocí časového programu. 

Sociální zařízení by mohla být větrána lokálně podtlakově. Bylo by to tedy větrání 

nezávislé na tom centrálním. 

Součástí návrhu větrání je výkresová dokumentace koncepčního řešení jakožto 

příloha č. 1. Zde chci podotknout, že se nejedná o dokumentaci na úrovní prováděcí 

dokumentace. Jedná se čistě jen o koncepční řešení, které znázorní, jak by takový 

návrh vypadal a fungoval. Dále chci podotknout, že si uvědomuji, že v praxi by 

rekonstrukce spadala pod veřejnou zakázku, a tudíž by správně neměla dokumentace 

zobrazovat konkrétní výrobky od výrobců. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o 

školní práci, nevidím důvod tuto skutečnost dodržovat.  

3.2.7.1. Zařízení č.1 na větrání učeben a šatny 

Pro větrání učeben by bylo navrženo nové vzduchotechnické zařízení pro nucené 

rovnotlaké větrání s rekuperací od společnosti C.I.C. Jan Hřebec, typ TP12105, velikosti 

HL16, o rozměrech 4758x1650x2200mm. Jednotka by byla v sestavném provedení do 

exteriéru a byla by umístěna na střeše (viz výkresová část). Dále by zajišťovala filtraci 

vzduchu a kompletní tepelnou úpravu přiváděného vzduchu přes vodní dohřev osazený 

přímo ve VZT jednotce, napojený na topný zdroj. Samotný regulační uzel bude 

předmětem vytápění (viz dále). Podrobná technická specifikace jednotky je součástí 

přílohy č.1. 
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VZT jednotka obsahuje již dva ventilátory (pro odvod a přívod vzduchu) Q  = 13750 m3/h, 

filtry G4 a F7, rekuperační deskový výměník tepla se zpětným získáváním tepla s 

účinností 77%, což splňuje nařízení komise EU1253/214, kdy jednotka musí splňovat 

parametry Ecodesign ErP 2018. 

Jednotka je pochopitelně zdrojem hluku a je nezbytně nutné ji opatřit tlumiči hluku, a to 

jak na straně sání/výfuku do exteriéru tak na straně odvodu/přívodu do interiéru. Dále 

bych doporučil na sání čerstvého vzduchu do VZT jednotky osadit požární kouřové čidlo, 

které v případě detekce kouře vypne VZT jednotku. 

Upravený vzduch z jednotky bude do učeben distribuován pomocí textilního potrubí 

s perforací. Toto řešení mi přijde vhodné, protože je zde eliminováno riziko průvanu, 

dále dochází z části k redukci hluku a také je zde snadná možnost údržby celého 

distribučního elementu. Sání odpadního vzduchu z učeben jsem volil pomocí nástěnné 

mřížky. Rozmístění je patrné z výkresové části. Co se týče šatny, tak zde bych přívod i 

odvod vzduchu zajistil mřížkami s nastavitelnými lamelami do čtyřhranného potrubí. 

Páteřní rozvody vzduchotechniky by byly ze čtyřhranného potrubí z pozinkovaného 

plechu. Potrubí menších dimenzí by bylo spiro také z pozinkovaného plechu. Rozvody na 

střeše by bylo izolované minerální vatou a rozdělily by se na tři oblasti, kde v každé by 

byl přívod a odvod vzduchu do budovy. Tímto by se značně zmenšily dimenze potrubí a 

s nimi i velikosti prostupů stropy. Ležaté rozvody by následně byly vedeny vždy nad 

podhledem. Vše je patrné z přiložené dokumentace - přílohy č.1. 

U vstupu potrubí do učeben je vždy osazena dvojice regulátorů variabilního průtoku 

vzduchu, které budou přes čidlo CO2 v učebnách regulovat průtok na základě aktuálního 

požadavku. Nemůže tedy nastat situace, kdy by byl do učebny přiváděn vzduch 

odpovídající maximální obsazenosti učebny i přesto, že se tam bude nacházet pouze 

jeden člověk. Tímto se zajistí co nejekonomičtější provoz.  

V místě větrání šatny jsou na potrubí umístěna vždy dvojice regulátorů konstantního 

průtoku vzduchu. Ty budou naprogramovány tak, že vždy před začátkem výuky budou 

otevřené a budou tak větrat prostory šatny. Na začátku výuky by se opět zavřely, aby se 
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mohlo opět větrat v učebnách. Tímto řešením tak zajistíme dostatečné odvětrání 

škodlivin v prostorách šatny, kdy např. v deštivém období zde může hrozit velká vlhkost. 

Výfuk a sání vzduchu do jednotky je řešen přímo u jednotky na střeše ideálně tak, aby 

nebyl narušen vzhled školy. 

Odvod kondenzátu je řešen výtokem na střechu, kdy spádem bude odveden do stávající 

dešťové kanalizace. 

Regulace VZT jednotky bude řešena regulací, která je součástí dodávky s VZT jednotkou. 

V principu bude zajištěna plynulá regulace výkonu vzduchotechniky na konstantní tlak v 

potrubí (přívodním i odtahovém) a volitelnou teplotu vzduchu v přívodním potrubí 

(volena 22 °C) s automatickým zajištěním všech funkcí VZT jednotek (dohřev, využití 

rekuperace, detekce zanesení filtrů, řízení klapek, protimrazová ochrana rekuperátoru i 

výměníku apod.). 

3.2.7.2. Zařízení č.2 na větrání WC (v pavilonu B) 

WC včetně předsíní v pavilonu B budou odvětrávat diagonální ventilátory 

ELEKTRODESIGN TD 350/125 T IP44 s doběhem umístěné do potrubí nad podhledem. 

Větrání bude podtlakové s náhradou odsátého vzduchu dveřními mřížkami. Tím se 

zabrání šíření škodlivin do okolních prostor. 

Spínání ventilátoru bude na základě čidla pohybu a bude zde nastavený doběh cca 2-5 

min z důvodu fungování ventilátoru i po odchodu posledního uživatele. 

K odvodu vzduchu budou sloužit odvodní kovové talířové ventily, které budou na 

rozvody napojeny pomocí flexi kruhových hadic. Výfuk vzduchu do exteriéru bude veden 

přes fasádu objektu. Viz výkresová dokumentace. 

3.2.7.3. Zařízení č.3 na větrání sprch (v pavilonu C) 

Sprchy v pavilonu C budou odvětrávat diagonální ventilátory ELEKTRODESIGN TD 

1300/250 3V IP44 s doběhem umístěné do potrubí nad podhledem. Princip větrání je 

identický se zařízením v předchozí kapitole kromě části spínání ventilátoru, které zde 

bude na základě čidla vlhkosti. 
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3.2.7.4. Zařízení č.4 na větrání WC (v pavilonu C) 

WC včetně předsíní v pavilonu C bude odvětrávat diagonální ventilátor ELEKTRODESIGN 

250/100 T IP44 s doběhem umístěné do potrubí nad podhledem. Princip větrání je 

identický se zařízením č. 2. 

3.2.7.5. Ostatní prostory 

V prostorách WC v pavilonu A či v čajové kuchyňce nebo v bytě školníka jsou zařízení na 

větrání již instalována na základě předchozích rekonstrukcí, které na škole proběhly. 

Zároveň si žádný uživatel nestěžoval na nefunkčnost těchto zařízení, a tudíž jsem neviděl 

žádný důvod zasahovat do tohoto stávajícího stavu. 

3.2.7.5. Větrací výkony 

Tab. 7: Větrací zařízení a průtoky vzduchu 

Zařízení Charakter zařízení Průtoky vzduchu 

č.1 Rovnotlaké větrání s 
filtrací, rekuperací tepla, 
dohřevem přiváděného 

čerstvého větracího 
vzduchu 

Žák – 20 m3/h        
Vyučující – 25 m3/h 

 

č.2 Podtlakové větrání WC – 50 m3/h              
Pisoár – 25 m3/h   

Umyvadlo – 30 m3/h 

č.3 Podtlakové větrání Sprcha – 150 m3/h 
Umyvadlo – 30 m3/h 

č.4 Podtlakové větrání WC – 50 m3/h                   
Výlevka – 30 m3/h   

Umyvadlo – 30 m3/h 
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3.2.7.6. Požadavky na ostatní profese 

Tab. 8: Větrací zařízení a jejich požadavky na elektrickou a tepelnou energii 

Zařízení El. energie Tepelná energie 

č.1 (3x400 V, 13 000 W) 37,1 kW 

č.2 (230 V, 25 W) NE 

č.3 (230 V, 133 W) NE 

č.4 (230 V, 28 W) NE 

*Odvod kondenzátu ze zařízení č. 1 bude napojen na splaškovou kanalizaci vytaženou 

na střechu objektu 

3.2.8. Závěr 

Můj návrh větrání pro vybrané gymnázium přináší řešení problému s kvalitou vnitřního 

prostředí v učebnách. Díky výkonné venkovní jednotce je možné větrat učebny při plné 

kapacitě školy (660 žáků), a to na průtoky stanovené vyhláškou č. 410/2005 Sb. Takto by 

se nemělo stát, že by koncentrace CO2 v učebnách překročila maximální přípustné 

hodnoty 1500 ppm. Zároveň díky regulátorům variabilního průtoku vzduchu není do 

učebny přiváděno přebytečné množství vzduchu a je taky tedy zajištěn ekonomický 

provoz. Samotná jednotka bude sloužit i k větrání společných šaten, a to díky časovému 

programu a vhodnému umístnění regulátorů. Před začátkem výuky budou větrány 

prostory šatny a až při začátku výuky se začnou větrat učebny. Tím se eliminuje riziko 

zvýšené vlhkosti obzvláště v deštivých dnech. 

Dále byl vyřešen i problém se zápachem na toaletách nebo zvýšenou vlhkostí ve 

sprchách, kde jsem navrhl diagonální ventilátory do potrubí, které zajistí podtlakové 

větrání. Větrání toalet a sprch tedy pracuje samostatně, nezávisle na centrální VZT 

jednotce a budou se spínat na základě čidla pohybu. Přívod vzduchu bude zajištěn 

pomocí dveřních mřížek nebo mřížek na stěnách z chodby. 

  



54 

3.3. Vytápění 

Součástí návrhu vytápění je projektová dokumentace jakožto příloha č. 2. Tato 

dokumentace bude na úrovní prováděcí dokumentace a bude obsahovat technickou 

zprávu se slepým výkazem materiálu, výkresovou dokumentaci, výpočty a technické 

listy. Následující text je spíše informativní a předpokládá, že čtenář nahlíží i do výše 

zmíněné projektové dokumentace. Dále podotýkám, že si uvědomuji, že v praxi by se 

jednalo o rekonstrukci v rámci veřejné zakázky, a tudíž by správně neměla dokumentace 

obsahovat konkrétní výrobky výrobců. Nicméně, vzhledem k tomu, že se jedná o školní 

práci, nevidím nutnost toto dodržovat. 

3.3.1. Úvod 

V současné době jsou prostory školy vytápěny článkovými tělesy s teplotním spádem 

70/50°C. Je zřejmé, že po zateplení a instalací nuceného větrání s rekuperací a dohřevem 

vzduchu budou tato tělesa značně předimenzovaná. Pro srovnání jsem chtěl spočítat 

tepelnou ztrátu stávající a novou po zateplení a instalaci nuceného větrání pro nějakou 

učebnu. Zde ale nastává problém, jak velkou intenzitu větrání uvažovat v případě 

přirozeného větrání. Nikdo nemůže říci, jak často se v dané učebně budou otevírat okna, 

jaké zrovna budou povětrnostní podmínky nebo jak často se v té učebně budou 

vyskytovat žáci. Pokud budeme chtít dodržet vyhlášku č. 410/2005 Sb., měli bychom 

uvažovat průtok vzduchu 625 m3/h na celou učebnu. Vzhledem k tomu, že se bude 

jednat o vzduch o teplotě exteriéru, je nutné ho ohřát již v samotné učebně a tomu musí 

být přizpůsoben výkon těles. Každý ale ví, že průtoku dle vyhlášky nelze dosáhnout 

samotným přirozeným větráním a při výpočtech tepelných ztrát se většinou uvažuje 

s daleko mírnějšími hodnotami intenzity větrání. To už je většinou na volbě projektanta. 

Můžeme uvažovat např. půlnásobnou výměnu vzduchu. 

Toto mi přijde trochu jako paradox. Projektant nemůže uvést, že učebna bude větrána 

hůře, než stanovuje vyhláška, ale zároveň při výpočtu teplených ztrát uvažuje většinou 

s horšími parametry větrání, aby neměl otopná tělesa takové velikosti, která nebudou 

ve skutečnosti nutná. V následující tabulce můžeme vidět, jak velké rozdíly mohou 

vycházet: 
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Tab. 9: Tepelná ztráta vybraných učeben dle různých vstupních parametrů 

Místnost Učebna 318 Učebna 122 

Tepelná ztráta po 
rekonstrukci 

1 173 W 1 994 W 

Tepelná ztráta před 
rekonstrukcí (625 m3/h) 

8 718 W 
(7,43x) 

9 539 W 
(4,8x) 

Tepelná ztráta před 
rekonstrukcí (0,5 h-1) 

2 906 W 
(2,5x) 

3 638 W 
(1,8x) 

 

Můžeme si všimnout, že rozdíly jsou poměrně velké a když vezmeme v úvahu, že učeben 

ve škole je více, tak už se zde bavíme o rozdílech několika desítek kW na celou školu. 

Nás ale zajímá hlavně první řádek tabulky, tedy teplené ztráty po rekonstrukci. Lze vidět, 

že jsou opravdu nízké, právě díky zateplené obálce a díky nucenému větrání s rekuperací 

a dohřevem. Uvedené hodnoty teplených ztrát slouží hlavně pro dimenzování otopných 

těles, výkon pro dohřev vzduchu bude spočten zvlášť. 

Tepelné ztráty pro celou školu pak vychází následovně: 

pavilon A 42,6 kW 

pavilon B 81,0 kW 

pavilon C 77,6 kW 

Tepelná ztráta větráním 44,4 kW 

CELKEM 245,6 kW 
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3.3.2. Návrh vytápění na gymnáziu Litoměřická 

3.3.2.1. Otopná tělesa 

Vhledem k tomu, jak moc budou po rekonstrukci 

stávající otopná tělesa předimenzovaná, nevidím 

zde jinou možnost, než je vyměnit za jiná méně 

výkonná. Také jsem během prohlídky školy narazil 

na některá tělesa, co byla napadená korozí (viz 

obr č. 37). 

Jako nová tělesa bych použil klasická desková tělesa 

ocelová, což je nejběžnější typ těles, co se používá. 

Jejich hlavní výhodou je, že nemají velký objem 

vody a jsou tedy pružná při zátopu a rychle reagují. 

Dále bych na každé těleso osadil termostatickou 

hlavici, které v současné době tělesa postrádají. S  

3.3.2.2. Potrubí 

Stávající potrubí je ocelové. Vnější vzhled je víceméně v pořádku, ale důležitější otázkou 

je, jak vypadají zevnitř. Po 44 letech zde může hrozit vnitřní koroze a také zarůstání 

vodním kamenem. Toto je dost závislé na tom, jak se o danou otopnou soustavu 

doposud pečovalo. Další problém je v dimenzích, která budou příliš velká vzhledem 

k tomu, že došlo k výraznému snížení tepelné ztráty budovy a topný výkon otopné 

soustavy tedy bude rovněž zmenšen. Zde bych tedy navrhl kompletní výměnu ocelového 

potrubí. Materiál by se ponechal stejný – tedy ocel. 

3.3.2.3. Rozdělovač/sběrač 

V současné době je celá otopná soustava ovládána jedním tří-otáčkovým čerpadlem (viz 

výkresová dokumentace). Na samotných větvích nejsou kromě uzávěrů žádné regulační 

ani jiné armatury. To znamená, že není možné regulovat jednotlivé větve individuálně. 

Z tohoto důvodu jsem se v rámci rekonstrukce otopné soustavy rozhodl navrhnout nový 

rozdělovač/sběrač s individuálně regulovatelnými větvemi, které díky elektronickým 

oběhovým čerpadlům zajistí takový výkon, jaký daná větev zrovna potřebuje. Tímto by 

Obr. 38: Otopné těleso napadené korozí 
na toaletách 
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mělo dojít k jisté úspoře energie. Dále bych před rozdělovač/sběrač navrhl 

termohydraulický rozdělovač, který zajistí hydraulické propojení primárního okruhu od 

toho sekundárního (okruhu s deskovým výměníkem s okruhem spotřebitelským) a 

nebude tak docházet k protichůdnému ovlivňování průtoků a tlaků těchto dvou okruhů. 

3.3.2.4. Návrh expanzního automatu 

Součástí rekonstrukce vytápění bude i expanzní 

automat společnosti REFLEX VARIOMAT VS1. 

Ten udržuje tlak v soustavě pomocí 

přepouštěcího ventilu a čerpadla. Při chladnutí 

v soustavě klesá tlak, čerpadlo zapne a přečerpá 

potřebné množství vody z nádoby do soustavy. 

Při zvýšení teploty se v soustavě tlak zvýší, 

otevře se přepouštěcí ventil a voda se přepouští 

do nádoby. Expanzomat tak udržuje tlak 

v soustavě v rozmezí cca 0,4 baru. Dále 

expanzomat odstraňuje z celého objemu 

soustavy plyn a automaticky doplňuje úbytky vody. 

3.3.2.5. Návrh změkčovače vody 

Z webových stránek PVK jsem zjistil, že voda v oblasti Prosek, 

kde se nachází gymnázium, je jedna z nejtvrdších v Praze. Voda 

zde obsahuje až 2,26 mmol/l tvrdosti (množství kationtů 

vápníku a hořčíku). Z tohoto důvodu mi přišlo vhodné 

navrhnout změkčovač vody, který je schopný razantně tuto 

tvrdost eliminovat. Jedná se o zařízení REFLEX FILLSOFT II, který 

obsahuje 2 změkčovací patrony, které jsou schopné zajistit při 

našich vstupních parametrech cca 900 litrů měkké vody. Tento 

návrh vychází z normy ČSN 07 7401, která stanovuje max. 

tvrdost vody na 0,03 mmol/l. Tyto patrony budou fungovat při 

dodatečném doplňování vody do soustavy. Při počátečním 

napouštění soustavy vodou je nutné použít až 14 těchto patron. Součástí změkčovacích 

Obr. 39: Expanzí automat Reflex [20] 

Obr. 40: Patrony na 
změkčení vody Reflex 

Fillsoft [21] 
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patron bude i oddělovací člen RELFEX FILLSET s vodoměrem, díky kterému bude možná 

následná kontrola doplněné vody.  

3.3.2.6. Topný zdroj 

Jako topný zdroj bude použit stávající výměníková stanice horká voda/teplá voda. Tu 

bych nijak neupravoval. To samé platí o přípravě teplé vody, pro kterou je vymezena 

zvláštní větev výměníkové stanice. Rekonstrukce se bude týkat pouze rozvodů za 

deskovým výměníkem předávající teplo ze stanice do otopné soustavy. U samotného 

deskového výměníku je třeba zjistit jeho stav. Vzhledem k tomu, že byl kompletně 

zaizolován, tak nebylo možné o tomto výměníku cokoliv zjistit, nicméně jsem se rozhodl 

jej zachovat. V případě realizace bych doporučil ověřit jeho stav. Teplotní spád pro 

vytápění byl původně navržen na 70/50 °C a ten bych ponechal. 

3.3.2.7. Regulační uzel nové větrací jednotky 

Nová VZT jednotka bude dohřívat vzduch na cca 22°C. K tomu bude sloužit teplovodní 

ohřívač o výkonu 37 kW. K přívodu topného média do ohřívače bude sloužit samostatná 

větev rozdělovače. Vzhledem k tomu, že se VZT jednotka nachází v exteriéru, byl navržen 

okruh směsi vody a etylenglykolu (34%, bod tuhnutí -20°C). Směs v zimním období 

nezamrzne. Přenos tepla od zdroje tepla do okruhu nemrznoucí směsi zajistí nově 

navržený deskový výměník REFLEX LONGTHERM RHC 40/30 blíže popsaný v technickém 

listu součástí přílohy č. 4. 

3.3.3. Závěr 

Můj návrh vytápění reaguje na změny, kterými se bude gymnázium potýkat. Jedná se 

především o zateplení fasády a střechy objektu, dále i instalaci nuceného větrání do 

učeben. Dojde tak k výraznému snížení potřeby výkonu otopné soustavy. To si 

vyžádá výměnu všech otopných těles, potrubí, a také rozdělovače/sběrače, který nyní 

zajišťuje plynulou regulací topného výkonu jednotlivých větví, což starý rozdělovač 

neumožňoval.  

V rámci rekonstrukce technické místnosti byla provedena i instalace expanzního 

automatu s malou úpravnou vody, kde dochází k jejímu změkčování z důvodu vysoké 

tvrdosti vody v oblasti. Dále zde přibyl jeden deskový výměník, který zajišťuje přenos 
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tepla do odděleného okruhu nemrznoucí směsi pro ohřívač nově navržené 

vzduchotechnické jednotky. 

Nově navržená otopná soustava bude tedy přizpůsobena tepelným ztrátám objektu a 

zároveň zajistí automatický, plynulý a zároveň ekonomický provoz.  
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Závěr 
V současnosti je snaha snižovat energetickou náročnost budov a s ním spojenou 

spotřebu energií. Je ale nutné mít na paměti, že snížení provozních nákladů by nemělo 

být jediným rozhodujícím parametrem v otázce výběru oné varianty rekonstrukce. Velmi 

důležitý parametr je i kvalita vnitřního prostředí, která by neměla být opomíjena. 

Hlavním důvodem je fakt, že člověk stráví v průměru až 90 % svého času uvnitř budov, 

má výrazný vliv na jeho produktivitu, náladu ale i zdraví. Toto jsou dle mého názoru 

dostatečné argumenty k tomu se více zabývat možnostmi v oblasti rekonstrukcí budov, 

které zajistí nejen snížení spotřeby energií, ale zároveň zlepší prostředí, kterému je 

člověk vystaven. Bohužel toto se v praxi moc neděje a co je horší, neděje se to ani ve 

školních budovách, kde jsou tomuto špatnému prostředí vystaveny děti. Školy v rámci 

dotací získají peníze na zateplení objektu vč. výměny oken, ale mnohdy se nikdo 

nepozastaví nad tím, co to způsobí s vnitřním prostředím budovy. Utěsněním obálky 

budovy nedochází k takové výměně vzduchu, jako dříve, roste koncentrace oxidu 

uhličitého, a to může mít za následek únavu, nepozornost, bolesti hlavy až nevolnost. 

Dle mého názoru místem jakým je učebna, kde dlouhodobě tráví čas až 30 studentů, 

nelze účinně větrat jinak než nuceně. Je pochopitelné, že nucené větrání je velká 

investice a většinou na ni nejsou peníze. I proto si myslím, že je nutné udělat změny, 

které zajistí dostatek peněz pro tyto školy. Je tristní že nikdo tuto problematiku neřeší, 

že vyhláška umožňuje přirozené větrání okny, ačkoliv je nedostačující, a že chybí i 

dostatečně proškolení pedagogů o důležitosti větrání, které je často v jejich kompetenci. 

Tato práce se v úvodu zabývala právě kvalitou vnitřního prostředí ve školách, jak moc je 

důležitá a proč ji není možné opomíjet. Je zde zmíněn pojem nemocné budovy, což je 

dnes velmi diskutované téma, které bohužel stále trvá a nijak moc se neřeší. Práce 

zmiňuje většinu škodlivin, se kterými se můžeme ve školách setkat. Je to zejména oxid 

uhličitý, který rozhoduje o případných opatřeních, ale nesmí se zapomínat i například na 

radon, těkavé organické látky anebo i na škodliviny z venkovního prostředí v případě 

výskytu školy ve znečištěném městě. Všechny tyto škodliviny na člověka působí 

negativně, a proto jsou na ně vztažené různé limity, které najdeme v české legislativě. 

Ačkoliv jsou limity stanoveny většinou dostatečně přísně, návrh opatření proti těmto 
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škodlivinám mi již dostačující nepřipadají. Práce se zabývá právě i nedostatky, které 

legislativa má. Je to zejména možnost větrat v učebnách přirozeným způsobem, ačkoliv 

je známo, že tento typ větrání je zejména v zimě nedostačující. Toto potvrdila již mnohá 

měření vč. toho mého, které je součástí diplomové práce. Zároveň otevírání oken s 

sebou přináší i riziko tepelného diskomfortu, hluku nebo i průvanu, kterému jsou pak 

žáci vystaveni.  

Možným variantám větrání ve školách byla věnována značná část této práce. Byly 

zmíněny typy přirozeného i nuceného větrání, a to pro konkrétní objekt gymnázia 

Litoměřická v Praze. Výběr této budovy byl více než vhodný, protože zde bylo 

naplánováno zateplení budovy, které již započalo minulý rok výměnou oken. Ne všechny 

varianty, které byly zmíněny byly dostatečně účinné a vhodné pro daný objekt. Například 

jsem zavrhl stávající stav větrání okny, nedoporučil jsem ani otevírání oken mechanicky 

pomocí servopohonů. Jediný způsob větrání přirozeným způsobem, který shledávám 

přijatelný (nikterak dostatečný), je instalace čidel CO2 do všech učeben a s tím spojení 

proškolení pedagogů i studentů a důležitosti větrání a následcích jeho nedodržování. Je 

to v porovnání s ostatními variantami velmi levné řešení, které by mohlo značně zlepšit 

současný stav vnitřního prostředí. Toto mi potvrdil i fakt, že během mého měření ve 

vybrané škole, se vyučující velmi zajímali o moji práci a ptali se na možné způsoby 

zlepšení nedostačujícího stavu. V rámci nuceného větrání jsem zavrhl systém 

podtlakový, i rovnotlaký s potrubní jednotkou, které jsem nepovažoval na gymnáziu za 

reálně proveditelné. Systém nuceného větrání s jednotkou přímo uvnitř učebny mi také 

nepřišel zcela vhodný, kvůli prostoru, který jednotka zabírala. Jediné způsoby, které mi 

přišly vhodné byly systémy nuceného rovnotlakého větrání lokálního provedení 

s jednotkami pro každou učebnu v podhledech na chodbách anebo centrálního 

provedení s jednou jednotkou na střeše. Pro menší investiční náklady i možnost větrání 

samotných šaten, jsem zvolil jako nejvhodnější variantu centrálního větrání, pro kterou 

bylo zpracováno i koncepční řešení vč. výkresové dokumentace (příloha č.1), kde je 

stanoveno, jak by takové větrání na gymnáziu mohlo fungovat a jak by se regulovalo. 

Kromě učeben byl navržen i systém decentrálního podtlakového větrání na toaletách a 

sprchách, kde se škola potýká s problémem velkého zápachu nebo vlhkosti. 
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V rámci změn ve větrání učeben a plánovaném zateplení objektu muselo dojít i ke 

změnám v otopné soustavě v budově školy. Současný systém by byl příliš 

předimenzovaný a zároveň nebyl schopen efektivního provozu. Z tohoto důvodu jsem 

zpracoval projekt vytápění (příloha č. 2), který se snaží zajistit lepší provoz. Byla navržena 

nová otopná tělesa, nové rozvody potrubí, nový sběrač/rozdělovač, nové zabezpečovací 

zařízení vč. expanzního automatu s doplňováním a úpravou vody do otopné soustavy, a 

nový regulační uzel pro novou vzduchotechnickou jednotku s odděleným okruhem 

nemrznoucí směsi. To vše napojené na stávající topný zdroj výměníkové stanice horká 

voda/teplá voda přes stávající deskový protiproudý výměník. Nová otopná soustava by 

tak měla mít ve výsledku plynulejší a ekonomičtější provoz zajišťující dlouhou životnost 

otopné soustavy. 

Zpracováním této práce mi přineslo mnoho poznatků, které mohu později využít i 

v praxi. Výběr gymnázia Litoměřická jakožto stávajícího objektu vyžadoval několik 

návštěv, měření či zakreslování stávajícího stavu, což je nedílná součást práce 

projektanta TZB. Prostudoval jsem několik variant větracích systémů, o kterých jsem 

zjišťoval, zdali jsou vhodné a účinné pro vybranou školu. Zároveň jsem vypracoval návrh 

otopné soustavy pro větší objekt s napojením na stávající topný zdroj. Návrh byl včetně 

využití odděleného okruhu nemrznoucí směsi pro přenos tepla do ohřívače venkovní 

jednotky a včetně automatické úpravy a doplňování vody do soustavy. Ze všeho asi 

nejvíce oceňuji informace ohledně samotné kvality vnitřního prostředí škol, o její 

důležitosti, škodlivinách, které prostředí narušují, a následcích, které z toho plynou. 

Dobrou zkušeností bylo i samotné měření, které jsem prováděl v jedné učebně, které 

jen potvrdilo, že pouhé větrání okny je nedostačující a je nutné jít cestou jinou. Ve 

školách tráví děti 6 a více hodin denně a nemělo by být nikomu lhostejné, aby byly takto 

dlouhodobě vystavovány nepříznivému vnitřnímu prostředí.  
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