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Anotace 

Tato práce se věnuje problematice větrání budov určených pro vzdělávání.  

Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část zkoumá vliv větrání na kvalitu vnitřního 
prostředí školních učeben. V rámci této části bylo provedeno experimentální měření vnitřního 
prostředí ve třídách Základní školy Oty Pavla v Buštěhradě.   

Ve druhé, praktické části byl zpracován projekt řízeného větrání rekonstrukce objektu střední školy. 
Systém větrání byl navržen tak, aby byly splněny požadavky na kvalitu vnitřního mikroklimatu 
školních prostor. 
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Annotation 

This thesis addresses the problematics of air ventilation in buildings for educational purposes. 

It is devided into two parts. The first, theoretical section examines the influence of air ventilation 
on the indoor environment quality of school classrooms. It also contains experimental 
measurements of indoor environment made in the classrooms of Ota Pavel Elementary School in 
Buštěhrad. 

In the second, practical section a forced ventilation project was developed as a part of a renovation 
of a secondary school building. The ventilation system was designed to meet all the requirements 
for indoor microclimate of school buildings. 
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1 Seznam použitých zkratek 
 

VZT    vzduchotechnika, vzduchotechnický/á 

CO2    oxid uhličitý  

SO2   oxid siřičitý 

NOx    oxidy dusíku 

CO    oxid uhelnatý 

VOC   těkavé organické látky 

O3  ozon 

ϕ   relativní vlhkost vzduchu 

LAeq   ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

LAmax   maximální hladina akustického tlaku A 

ta  teplota vzduchu 

tr   střední radiační teplota 

w  rychlost proudění vzduchu 

M  intenzita lidské činnosti 

Iod  tepelný odpor oděvu 
NP  nadzemní podlaží  
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2 Úvod 
 

Tato práce se věnuje problematice kvality vnitřního prostředí učeben základních škol.  

V první části jsou popsány nejdůležitější parametry definující kvalitu vnitřního prostředí školních 
učeben a k nim se vztahující legislativní požadavky. Dále jsou zde popsány základní principy větrání, 
které jsou ve školách běžně užívány. 

Druhá část této práce se věnuje vyhodnocení a posouzení výsledků experimentálního měření kvality 
vnitřního prostředí, které proběhlo v listopadu 2018 na Základní škole Oty Pavla v Buštěhradu. Z 
výsledků měření byla porovnávána kvalita vnitřního prostředí učeben, které se nachází v objektech 
postavených v různých letech, a to 1834, 1951 a 2016. Současně byly porovnány parametry 
vnitřního prostředí učeben vybavených řízeným větráním a učeben, které jsou větrány přirozeným 
způsobem.  

Druhá část je navíc rozšířena o výsledky dotazníku, který byl rozdán učitelskému sboru na výše 
uvedené základní škole. Zpětná vazba uživatelů, kteří se v daném prostředí pohybují každý den, je 
zajímavá a důležitá. Většinou právě vyučující mají rozhodující slovo v otázce větrání učeben a 
zodpovídají tak za vytvoření kvalitních vnitřních podmínek pro sebe i své studenty. 

 

 

3 Parametry definující kvalitu vnitřního prostředí školních 
učeben 

 

3.1 Tepelně-vlhkostní stav prostředí 
 

Tepelná pohoda je subjektivní pocit (stav mysli) vyjadřující uspokojení s tepelným prostředím. 
Tepelná rovnováha je stav, při němž je zachována rovnost mezi produkovaným tepelným tokem a 
tokem tepla, který je tělu odjímán [1]. 

Parametry ovlivňující tepelnou pohodu prostředí: 

• Teplota vzduchu ta 

• Střední radiační teplota tr 

• Rychlost proudění vzduchu w 

• Intenzita turbulence Tu 

• Relativní vlhkost vzduchu ϕ 

• Intenzita lidské činnosti M 

• Tepelný odpor oděvu Iod 

Tepelnou pohodu ovlivňuje také pohlaví či zdravotní stav člověka. 

Požadované hodnoty výše zmíněných parametrů pro prostředí školních učeben jsou uvedeny 
v kapitole 5. 

Při současných požadavcích na výstavbu se na celkové tepelné bilanci učebny podílí významnou 
měrou tepelné zisky. Z pohledu školských budov se jedná zejména o vnitřní tepelné zisky způsobené 
přítomností člověka a dále o tepelné zisky z venkovního prostředí. [3] Zatímco tepelné ztráty jsou 
vzhledem k současným požadavkům na výstavbu jak nových, tak rekonstruovaných budov [4] 
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omezovány na minimum. V důsledku toho může být v přechodovém či letním období v učebnách 
dosaženo nepříjemně vysokých teplot. Právě k odvodu této tepelné zátěže by měl alespoň částečně 
sloužit větrací vzduch. 

 

3.2 Kvalita (čistota) vzduchu 
 

Kvalita vzduchu vnitřního prostředí je ovlivněna znečišťujícími látkami, které mohou být 
produkovány přímo ve vnitřním prostředí nebo se do něho dostávají z venkovního prostředí. 
Příslušnou legislativou jsou stanoveny limitní hodnoty pro fyzikální, chemické a biologické ukazatele 
ve vnitřním prostředí prostor školy. 

Kvalitní návrh větrání zajistí, aby nežádoucí škodliviny byly z vnitřního prostoru odvedeny. Průtok 
venkovního vzduchu se stanoví tak, aby koncentrace škodliviny byla v pracovní oblasti vždy menší 
nebo rovna než koncentrace přípustná [1]. Tam, kde není venkovní vzduch výrazně znečištěn, se 
používá jako průkazný ukazatel kvality vnitřního ovzduší hodnota koncentrace oxidu uhličitého CO2 
[3] (viz. dále). 

Přehled základních znečišťujících látek je uveden v kapitole 4. 

 

3.3 Akustika  
 

Akustické mikroklima je ve školním prostředí velmi důležité. Nežádoucí zvuk (hluk) uvnitř objektu 
má vliv na objektivní fyziologické reakce, produktivitu práce, ale i na subjektivní schopnosti, např. 
slovní reakce na podněty [2]. Hluk ve školním prostředí ovlivňuje vnímání, pozornost a psychické 
rozpoložení studentů i vyučujících. 

Hluk je jevem, který doprovází provoz většiny technických a technologických zařízení, 
vzduchotechnické systémy nevyjímaje. V případě VZT zařízení je hlavním zdrojem hluku ventilátor 
umístěný nejčastěji ve vzduchotechnické jednotce. Dalšími zdroji hluku jsou potom distribuční 
elementy, regulační prvky a vlastní vzduchotechnické potrubí.  

Hluk se objektem šíří nejen vzduchem, ale také chvěním stavebních konstrukcí.  Vibrace ventilátoru 
mohou být přeneseny do konstrukce budovy, kterou se mohou šířit do vzdálenějších míst a tam 
teprve může dojít k sekundárnímu vyzařování hluku z některého stavebního prvku [5]. 

Rušivý vliv může mít také hluk od venkovních zdrojů (doprava, VZT zařízené umístěné mimo objekt 
apod.), a to především otvory v obvodové konstrukcí (větrací mřížky apod.). 

Kvalitnímu návrhu větracího zařízení musí předcházet akustické výpočty, na jejichž základě jsou 
navržena opatření (nejčastěji tlumiče hluku) k dosažení požadovaných hodnot. Použití těchto 
opatření by měl předcházet kvalitní architektonický a stavební návrh, jimiž může být akustické 
mikroklima také významně ovlivněno. 

Veličina, pomocí které je akustické mikroklima vnitřního prostoru staveb popisováno je ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A LAeq. Požadavky pro výukové prostory jsou uvedeny v kapitole 5. 
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4 Hlavní škodliviny vnitřního prostředí škol  
 

V této kapitole jsou uvedeny vybrané škodliviny, které mají vliv na kvalitu vnitřního prostředí 
školních učeben. Jedná se o škodliviny, které negativně ovlivňují psychický či fyzický stav uživatelů 
a také mohou negativně působit na zařízení či konstrukci objektu.  

Škodliviny vznikají buď přímo ve vnitřním prostředí, nebo do něho vnikají z prostředí vnějšího. 

 

4.1 Hlavní škodliviny vznikající ve vnitřním prostředí 
 

 Oxid uhličitý CO2  
Oxid uhličitý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který je běžnou součástí zemské atmosféry.  
V prostorách školy jsou hlavním zdrojem vlastní uživatelé, jelikož produkují oxid uhličitý při dýchání. 
Produkce metabolického CO2 závisí na fyzické aktivitě a proporcích člověka. Běžně se produkce 
pohybuje od 2 do 26 l/h [2]. 

Koncentrace oxidu uhličitého ve venkovním prostředí se standardně pohybují v rozmezí 350 až 
500 ppm (jednotka ppm z anglického parts per million, česky „dílů na milión“, se používá pro 
znázornění poměru části k celku, 1 000 000 ppm odpovídá 100%).  

Vyšší koncentrace CO2 mají negativní vliv na lidský organismus, způsobují únavu, ospalost, letargii 
a v krajních případech i nevolnost. Tento názor bývá ovšem rozporován. Koncentrace CO2 je 
v každém případě kvalitním ukazatelem míry znečištění vnitřního prostoru a účinnosti větrání. 

 

 

Tabulka 1 - Vliv úrovně koncentrace CO2 na lidský organismus [6] 

 

 Vodní pára 
Vodní pára neboli voda v plynném stavu obsažena ve vzduchu je ve vnitřním prostředí škol 
produkována především přítomností osob. Produkce vodní páry se zvyšuje spolu se zvyšující se 
fyzickou náročností prováděných činností. Ve školách například produkce vodní páry studentů při 
tělesné výchově výrazně převyšuje produkci vodní páry při běžném vyučování. K vysoké produkci 
vodních par dochází také ve školních kuchyních a jídelnách při přípravě a konzumaci jídel.  
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Nebezpečné z hlediska vnitřního prostředí jsou především extrémní stavy koncentrace vodní páry, 
resp. relativní vlhkosti ϕ, která vyjadřuje míru nasycení vzduchu vodní párou v %. Klesne-li teplota 
vnitřního povrchu konstrukce na teplotu rosného bodu, při níž je dosaženo 100 % relativní vlhkosti, 
dojde na jejím povrchu ke kondenzaci. V takových případech může docházet k množení 
mikroorganismů, vzniku plísní a při dlouhodobém působení vlhkosti i porušení konstrukce. 

Naopak pohybuje-li se hodnota relativní vlhkosti nízko (pod hranicí 30 %), což nastává zpravidla 
v zimních měsících, může způsobovat pocit suchosti a podráždění očí. K této situaci dochází ovšem 
pouze po omezenou část roku a krátkodobý pokles pod hranici 30 % lze připustit [2].  

 

 Odéry 
Jedná se o znečištění ovzduší vnímané lidmi ve vnitřním a venkovním prostředí jako obtěžující, 
nepříjemné či vydýchané. Nepříjemné odéry neboli zápachy není většinou možné kvantifikovat 
chemickou analýzou [5]. Zdroje zápachu jsou velmi různorodé. Mohou jimi být vlastní uživatelé, 
materiály, chemikálie apod. 

Právě zápach často bývá jedním z impulzů k provětrání učebny. 

 

 Těkavé organické látky VOC 
Těkavou organickou látkou (VOC) je jakákoli organická sloučenina nebo směs organických 
sloučenin, s výjimkou metanu, která při teplotě 20 °C má tlak par 0,01 kPa nebo více, nebo má 
odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího použití. 

Zdroje VOC lze rozdělit do dvou skupin: 

• Biogenní zdroje – emise z vegetace, lesní požáry, anaerobní procesy v močálech a bažinách 

• Antropogenní zdroje – rozpouštědla, spalování pohonných hmot, petrochemický průmysl, 
skládky odpadů, zemědělství, chemický průmysl, spalování fosilních paliv, potravinářský 
průmysl, materiály z vnitřního prostředí budov – koberce, podlahové krytiny, lepidla, 
nátěrové hmoty 

VOC vnímáme jako zápach. Některé VOC vykazují narkotické účinky, jsou toxické nebo karcinogenní. 
Způsobují dráždivé účinky na oči, nos, sliznici, hrtan a dýchací cesty. Dále také způsobují nevolnost, 
alergie, poruchy dýchání, poškození pokožky, ledvin, jater či nervového systému [7]. 

Těkavé organické látky se ve vnitřním prostředí vyskytují často a v mnoha druzích. Lze definovat asi 
2000 látek, jen 50 se však vyskytuje běžně. U některých byly prokázány závažné zdravotní účinky. 
[2] 

Jednou z hlavních těkavých organických látek je formaldehyd. 

Formaldehyd 

Formaldehyd je aldehydem. Tato bezbarvá látka vzniká oxidací metanolu, je charakteristický svým 
ostrým dusitým zápachem.  

Formaldehyd je obsažen v dřevotřískách, starých barvách, lacích, lepidlech nebo některých 
mořidlech na dřevo – uvolňuje se tak z nábytku i podlah. Je obsažen rovněž v kobercovinách 
a textiliích, oblečení, kosmetice či čisticích prostředcích. 

Do těla formaldehyd vstupuje především vdechováním a požitím. Částečně je vstřebáván také kůží 
(7-10%).  
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Vyšší koncentrace způsobuje vážné podráždění sliznic a respirační problémy, např. zánět průdušek 
a otok nebo zánět plic. V místnosti se zvýšenou koncentrací formaldehydu má člověk pocit suchosti 
v ústech i v nose. Kromě zvýšení kyselosti může formaldehyd poškozovat centrální nervovou 
soustavu. Látka způsobuje bolest hlavy, spavost, únavu, slzení, pálení očí, při vyšší koncentraci až 
zákal rohovky nebo i ztrátu zraku [7].  

 

 

4.2 Hlavní škodliviny z vnějšího prostředí 
 

Škodlivin vznikajících ve vnějším prostředí je velmi mnoho, v této kapitole jsou uvedeny pouze 
zásadní škodliviny týkající se problematiky této práce. 

 

 Oxid siřičitý SO2 
Oxid siřičitý je bezbarvý reaktivní dráždivý plyn, snadno rozpustitelný ve vodě. Vzniká především 
spalováním fosilních paliv – uhlí a těžkých olejů – v průmyslu i v domácnosti. 

Oxid siřičitý a jeho produkty mají dráždivé účinky a ve vyšších koncentracích mohou zhoršovat 
dýchání nebo způsobovat poškození plic, mají vliv na zhoršení existujících kardiovaskulárních 
nemocí. Dále také způsobuje okyselování prostředí, okyselování jezer a vodních toků, poškození 
listoví stromů a zemědělských plodin [7]. 

 

 Oxidy dusíku NOx 
Mezi oxidy dusíku patří sloučeniny kyslíku a dusíku, ty nejběžnější jsou oxid dusnatý (NO) a oxid 
dusičitý (NO2). Oxidy dusíku vznikají především při spalování fosilních paliv za vysokých teplot. 
Hlavními zdroji v našich podmínkách jsou silniční, železniční a vodní doprava. 

Co se týče dopadů na zdraví člověka, je hlavním toxickým účinkem oxidu dusičitého dráždění 
sliznice. Ve vyšších koncentracích zhoršuje dýchání a způsobuje poškození plic. Nebezpečné je 
především dlouhodobé působení na lidský organismus. Oxidy dusíku se podílejí také na vzniku 
kyselých dešťů a přízemního ozónu [7].  

 

 Oxid uhelnatý CO 
Oxid uhelnatý je bezbarvý, hořlavý plyn bez chuti a zápachu lehčí než vzduch. Vzniká nedokonalým 
spalováním všech uhlíkatých materiálů. Nemalé množství CO vzniká v atmosféře oxidací metanu. 
Zdrojem CO jsou některé průmyslové procesy (hutní průmysl, výroba koksu) a také cigaretový kouř. 

CO přijímáme pouze vdechováním. Oxid uhelnatý působí na srdce, cévní a nervový systém. Při 
nízkých koncentracích může zdravý člověk pociťovat únavu, člověk se srdečními problémy bolest na 
prsou. Při vyšších koncentracích může způsobovat poruchy vidění, či koordinace, závratě a 
zmatečné chování. Extrémně vysoké koncentrace jsou smrtelné [7].  

 

 Přízemní ozon O3 

Přízemní ozon je znečišťující látka, která nemá žádný významný emisní zdroj. Vzniká složitými 
procesy, které jsou podmíněny existencí volného atomu kyslíku. V přírodě vzniká v atmosféře při 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pal_plic
https://cs.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1ln%C3%AD_nervov%C3%A1_soustava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%A1ln%C3%AD_nervov%C3%A1_soustava
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bouřce, slunečním zářením. Koncentrace ozonu závisí především na délce slunečního svitu, teplotě 
a množství srážek. Proto bývá největší v období od dubna do září. [2] 

Dlouhodobé vystavení vysokým koncentracím ozonu způsobuje bolest hlavy a nevolnost a snižuje 
obranyschopnost organismu. 

 

 Částice PM10 a PM2,5 
Polétavý prach neboli pevné částice (PM z anglického particulate matter) jsou drobné částice menší 
než 10 μm pro PM10 a menší než 2,5 μm pro PM2,5 schopné volného pohybu v atmosféře. Částice se 
do atmosféry uvolňují při spalovacích procesech, vulkanické činnosti, požárech či erozi. Na částice 
polétavého prachu se vážou těkavé organické látky (VOC), které pak na organismus působí toxicky.  

Polétavý prach způsobuje choroby dýchacích cest či kardiovaskulární onemocnění. V důsledku 
navázání těkavých organických látek působí také jako karcinogen. 

 

 Radon 
Radon je radioaktivní plyn, který vzniká přirozeným rozpadem uranu. Zdroje radonu jsou široce 
rozptýleny ve stopovém množství v zemské kůře. Radon nehořlavý, bez chuti a zápachu, tedy není 
zjistitelný lidskými smysly [5].  

Typické koncentrace radonu v půdním prostředí v ČR se pohybují v rozsahu 10 000 – 100 000 
Bq/m3. Z povrchu země se uvolňuje do atmosféry, kde jsou hodnoty koncentrace výrazně nižší. 
Koncentrace radonu ve vnitřním prostředí budov je legislativně usměrněna – viz. kapitola 6. 

Do objektů se radon dostává nejčastěji z podloží, a to především přes netěsnosti a praskliny 
v konstrukci.  

Radon je jednou z nejčastějších příčin vzniku rakoviny plic, a právě větrání je nejúčinnějším 
způsobem snižování rizika působení radonu na lidský organismus. 
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5 Požadavky na vnitřní prostředí školních učeben 
 

V této části jsou uvedeny pouze předpisy, které se týkají problematiky této diplomové práce. 
Legislativa týkající se škol a provozů v nich je výrazně obsáhlejší. 

 

 Množství vzduchu, teplota, relativní vlhkost, rychlost proudění vzduchu 
V současné době jsou požadavky na kvalitu vnitřního prostředí učeben stanoveny především 
vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 343/2009 
Sb.) [8], která se vztahuje na mateřské, základní a střední školy. V této vyhlášce jsou stanoveny 
požadavky na teplotu, množství, rychlost proudění a relativní vlhkost vzduchu. 

 

 

Tabulka 2 - Požadavek na průměrné hodnoty výsledných teplot, rychlostí proudění a relativní vlhkosti vzduchu dle 
vyhlášky č. 410/2005 Sb. [8] 

 

 

Tabulka 3 - Požadavek na množství přiváděného vzduchu dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. [8] 

 

 Koncentrace CO2 

Limitní hodnota koncentrace CO2 pro pobytové místnosti je stanovena vyhláškou č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 20/2012 Sb.). [9] V § 11 
ods.5 této vyhlášky je uvedeno, že jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, 
jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500 ppm. 

 

 Hluk (ekvivalentní hladina akustického tlaku A) 
Limitní hodnoty hluku, resp. ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, jsou stanoveny nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [10]. V tomto 
nařízení je uvedeno, že hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk 
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šířící se ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní maximální hladiny akustického tlaku a LAmax se 
rovná 40 dB a korekcí přihlížející ke druhu chráněného vnitřního prostoru.  

 

 

Tabulka 4 - Hodnoty korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb dle nařízení 
vlády. 272/2011 Sb. [10] 

Maximální přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro učebny je tedy 45 dB.  

Norma ČSN EN 15-251 doporučuje, aby ekvivalentní hladina akustického tlaku A v učebnách byla 
v rozmezí 30–40 dB.  

 

 

 Radon 
Limitní hodnota pro pobytové místnosti je stanovena vyhláškou č. 422/216 Sb., o radiační ochraně 
a zabezpečení radionuklidového zdroje ve znění pozdějších předpisů [11]. V § 97 ods.1a této 
vyhlášky je uvedeno, že referenční úroveň pro přírodní ozáření uvnitř budovy s obytnou nebo 
pobytovou místností je 300 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo 
pobytové místnosti; tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé 
při užívání. 
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6 Způsoby větrání školních učeben 
 

6.1 Přirozené větrání 
 

U přirozeného větrání je průtok vzduchu vyvolán přirozeným rozdílem tlaků venkovního a vnitřního 
prostředí. Zdrojem pohybu vzduchu je rozdíl teplot vnitřního a vnějšího prostředí, respektive rozdíl 
jejich hustoty nebo tlakový účinek větru. 

Přirozené větrání lze rozdělit do čtyř základních principů: 

• Infiltrace 

• Aerace  

• Provětrávání 

• Šachtové větrání 
 

 Infiltrace  
Infiltrace je přirozené větrání netěsnými spárami oken a dveří. Intenzita infiltrace je závislá 
především na technických parametrech otvorových výplní a kvalitě provedení jejich instalace. 
Přívod venkovního vzduchu infiltrací je nejintenzivnější především v zimním období. 

Vzhledem k tomu, že jsou dnes kladeny vysoké požadavky na těsnost obálky budovy z hlediska 
tepelné ochrany budov [4], nelze použít infiltraci jako jediný způsob větrání školních prostor, jelikož 
pomocí něho není možné splnit legislativní požadavky na množství větracího vzduchu (viz. 
kapitola 5).  

 

Obrázek 1 - Schéma infiltrace 

 

 Aerace 
Princip aerace je založen na tlakovém rozdílu otvorů umístěných v různých výškových úrovních. Pro 
správnou funkci musí být trvale zajištěn potřebný tlakový rozdíl, tzn., že teplota uvnitř objektu musí 
být vyšší než teplota venkovního prostředí.  Běžně jsou užívány přívodní otvory umístěné u podlahy 
místnosti a odvodní otvory umístěné ve střeše objektu. Tento způsob větrání je tedy vhodný 
především pro větší provozy, jako jsou například výrobní haly, sklárny apod. 

Pro školské objekty není tento způsob větrání vhodný, protože rozměry větraných místností a 
dispoziční řešení objektu neposkytují vhodné podmínky pro použití a správnou funkci tohoto 
způsobu větrání.  
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Obrázek 2 - Schéma aerace 

 

 Provětrávání 
Provětrávání je občasné větrání otevíráním oken.  

Provětrávání může být jednostranné, kdy do místnosti proudí spodní částí okna chladnější vzduch 
a horní částí okna je odváděn teplejší vzduch z místnosti, nebo příčné, kdy je na jedné straně podlaží 
otevřeným oknem vzduch přiváděn a na druhé straně podlaží odváděn. Pro příčné provětrání je 
nutné, aby dveře a příčky, které propojují provětrávané prostory byly opatřeny větracími otvory, 
kterými může vzduch proudit.  

Intenzita provětrávání je závislá na rozdílu teplot vnějšího a vnitřního prostředí a také na účincích 
větru.  

Vzhledem k tomu, že při tomto větrání dochází k výměně velkého objemu vzduchu, je jeho užití 
vhodné především v letním období k odvedení tepelných zisků. V zimním období ovšem způsobuje 
v místnosti nepříjemný studený průvan. V případě školních objektů je tento způsob vhodný pro 
nárazové větrání, například k odvedení zápachu.  

 

 

Obrázek 3 - Schéma provětrávání - a) jednostranné, b) příčné 

 

 

 Šachtové větrání 
Šachtové větrání využívá účinného vztlaku. Vzduch je do místností přiváděn otvory v obvodových 
stěnách a odváděn šachtou uvnitř dispozice objektu. Účinný vztlak (tah) šachty slouží k překonání 
tlakových ztrát šachty a místních odporů. Pro tento způsob v   ětrání není nutný vliv větru. 

a) b) 
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Užití tohoto systému klade vysoké požadavky na kvalitní zpracování dispozičního a hmotového 
řešení objektu. Vzhledem k tomu, že školské objekty jsou většinou navrhovány jako podélné tak, 
aby byly ideálně orientovány ke světovým stranám, a do výšky tří nadzemních podlaží, nejsou pro 
využití tohoto způsobu větrání vhodné. U přívodních otvorů v zimním období navíc vzniká chladný 
průvan a tyto otvory také zhoršují akustické podmínky, protože je jimi do místnosti přenášen hluk 
z venkovního prostředí. Tento způsob větrání lze proto ve školách využít například pro větrání 
hygienických prostor, na než nejsou z hlediska vnitřního prostředí kladeny tak přísné požadavky. 

 

Obrázek 4 - Schéma šachtového větrání 

 

6.2 Nucené větrání 
 

Při nuceném větrání je výměna vzduchu způsobena mechanickým účinkem – ventilátorem.  

Nucené větrání lze rozdělit 

• podle poměru množství přiváděného a odváděného vzduchu na: 
o přetlakové 
o podtlakové 
o rovnotlaké 

• podle dispozičního řešení na: 
o centrální – společná centrální VZT jednotka umístěná v prostoru strojovny či na 

střeše objektu pro všechny místnosti 
o decentrální – samostatná jednotka VZT jednotka pro jednotlivé místnosti 

 

 Nucené podtlakové větrání 
V případě podtlakového systému je do větraného prostoru přiváděno méně vzduchu, než je z něho 
odváděno. V závislosti na tom vzniká v prostoru podtlak. 

Tento systém se nejčastěji využívá v prostorech, v nichž dochází ke vzniku škodlivin (např. 
nepříjemného zápachu, vlhkosti apod.) a je požadováno, aby tento vzduch nepronikal do 
sousedních prostor.  

Přívod vzduchu do místnosti může být řešen přirozeným, či nuceným způsobem, odvod je řešen 
nuceně. V případě přirozeného přívodu je nutné, aby přiváděný venkovní vzduch nebyl 
znehodnocen (prašností, pachy apod.) V zimním období může použití přirozeného přívodu způsobit 
diskomfort v blízkosti přívodních otvorů, přiváděný vzduch je chladný a uživatel pociťuje studený 
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průvan. V případě nuceného přívodu lze tomuto problému předejít předehřátím přiváděného 
vzduchu. 

Ve školních objektech se tento způsob větrání využívá např. pro větrání WC, šaten či jídelen. 

 

Obrázek 5 - Schéma nuceného podtlakového větrání 

 

 Nucené přetlakové větrání 
V případě přetlakového systému je do větraného prostoru přiváděno více vzduchu, než je z něho 
odváděno. V závislosti na tom vzniká v prostoru přetlak. 

Tento systém se nejčastěji využije v prostorách s vysokým požadavkem na jejich čistotu (např. 
operační sály, výzkumné laboratoře). Přívodem většího množství vzduchu, než je z místnosti 
odváděno bráníme tomu, aby se do místnosti dostával vzduch ze sousedních prostor.  

Přívod vzduchu do místnosti je řešen nuceným způsobem, odvod může být řešen přirozeně či 
nuceně. 

Ve školních objektech se tento systém běžně nevyužívá, jeho užití je vhodné pouze ve speciálních 
případech. 

 

Obrázek 6 - Schéma nuceného přetlakového větrání 

 

 Nucené rovnotlaké větrání 
V případě podtlakového systému je do větraného prostoru přiváděno stejné množství vzduchu, jako 
je z něho odváděno. V prostoru tedy nevzniká tlakový rozdíl. 

Tento systém se nejčastěji využije v prostorách s pobytem osob, v nichž nevzniká velké množství 
škodlivin a nejsou stanoveny speciální požadavky na čistotu prostředí. Ve větraném prostoru 
nevzniká přetlak ani podtlak.  
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Přívod i odvod vzduchu je řešen nuceným způsobem. Pro větrání je použita větrací jednotka 
vybavená přívodním a odvodním ventilátorem. Výhodu využití tohoto systému je možnost 
zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu. Jednotka může být vybavena dalšími prvky pro 
úpravu kvality přiváděného vzduchu jako např. ohřívačem vzduchu, chladičem, vlhčením apod. 

Nespornou výhodou tohoto systému je při správném návrhu a funkci zajištění kvalitních vnitřních 
podmínek při jakýchkoli venkovních podmínkách. 

Ve školních objektech se tento systém běžně nevyužívá pro větrání většiny místností (učeben, 
kabinetů, kanceláří, tělocvičny apod.). 

 

Obrázek 7 - Schéma nuceného rovnotlakého větrání 

 

 

6.3 Hybridní větrání 
 

Hybridní větrání kombinuje účinky přirozených (vztlakových) sil se silou mechanickou (nuceným 
větráním). V případě hybridního větrání je využíváno jak principu přirozeného větrání, tak větrání 
nuceného. Dokud je systém schopen zajistit požadavky na vnitřní prostředí přirozeným způsobem, 
je tento způsob využíván přednostně. V momentě, kdy není účinek přirozeného větrání dostatečný, 
je uvedeno do provozu větrání nucené. Kombinací obou způsobů lze zajistit minimální výměnu 
vzduchu s optimální spotřebou elektrické energie pro dopravu vzduchu. Tento systém lze pro 
větrání školních objektů využít.   
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7 Měření kvality vzduchu v učebnách ZŠ Buštěhrad 
 

Tato část se zabývá měřením parametrů vnitřního prostředí v učebnách základní školy 
v Buštěhradu. Tato základní škola byla pro měření zvolena především z toho důvodu, že jsou zde 
učebny větrané přirozeně okny, ale zároveň také učebny, které jsou vybaveny větráním řízeným.  

Vlastnímu měření předcházela prohlídka základní školy, kdy mi byly poskytnuty základní informace 
od ředitelky školy a členky učitelského sboru. Paní ředitelka mě informovala, že přestože je v jejich 
škole řízené větrání instalováno, většinu času není v provozu, a to z důvodu stížností členů 
učitelského sboru na hluk, průvan a teplotu přiváděného vzduchu a také z důvodu neznalosti 
obsluhy systému. Na základě této informace jsem se rozhodla práci rozšířit o dotazník, jehož účelem 
bylo zjistit názor členů učitelského sboru na vzduchotechnický systém a jejich přístup k větrání 
obecně. 

Tato práce se věnuje měření a vyhodnocení hodnot pro přechodové až zimní období. Práce žádným 
způsobem nepopisuje, ani nevyhodnocuje podmínky pro letní období.  Dle názorů zaměstnanců 
školy se ovšem jeví z hlediska využívání systému řízeného větrání především letní období jako 
problematické a v budoucnu by bylo zajímavé prozkoumat vnitřní prostředí i v tomto období. 

 

7.1 Popis sledovaných prostor 
 

Měření probíhalo v budovách areálu Základní školy Oty Pavla v Buštěhradu. Škola je rozdělena do 
dvou objektů – původní staré budovy školy, v níž probíhá výuka žáků první až třetí třídy a budovy 
novější, v níž je umístěna výuka žáků čtvrté až deváté třídy, mateřská škola, jídelna, tělocvična a 
kanceláře vedení školy.  

Starší objekt byl vystavěn mezi lety 1833 a 1834. Objekt má tři nadzemní podlaží a podkroví. 
V přízemí je umístěna družina, druhé a třetí podlaží slouží pro výuku žáků prvního stupně, 
v podkroví jsou umístěny 4 byty pro zaměstnance školy.  Objekt prošel rekonstrukcí obvodového 
pláště s výměnou oken za plastová. Objekt je vytápěn teplovodní otopnou soustavou s článkovými 
tělesy umístěnými pod okny. Větrání je řešeno přirozeně okny. 

 

 

Obrázek 8 – Stará budova školy z 19. století [12] 
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Novější budova školy byla postavena mezi lety 1948 a 1951. Jedná se o převážně dvoupodlažní 
objekt, v němž je umístěna výuka žáků čtvrté až deváté třídy, kanceláře vedení školy, jídelna, 
tělocvična a mateřská škola. V průběhu času prošel objekt rekonstrukcí obvodového pláště. Fasáda 
je dnes částečně zateplena, okna jsou plastová s vnitřními bílými žaluziemi. Vytápění je řešeno 
novou teplovodní otopnou soustavou s článkovými tělesy a automatickou regulací. Větrání je 
přirozené okny. 

 

Obrázek 9 – Novější budova čkoly psotavená mezi lety 1948 a 1951 [12] 

 

Tento objekt je dnes rozdělen na dvě části. Mezi lety 2015 a 2016 prošla tato budova velkou 
změnou. V listopadu roku 2016 byla dokončena nástavba 4 nových učeben a rekonstrukce s 
rozšířením školní jídelny. Nástavba je realizována jako energeticky optimalizovaná dřevostavba 
z prefabrikovaných panelů. [13] Tato část objektu je vytápěna novou teplovodní otopnou soustavou 
s deskovými tělesy a automatickou regulací. Větrání je zde řešeno jako nucené s rekuperací tepla. 

 

Obrázek 10 – Nová nástavba školy z roku 2016 [13] 

 

Měření bylo provedeno ve třech sledovaných učebnách. Učebny byly vybrány tak, aby si jejich 
provoz a orientace ke světovým stranám byly co nejpodobnější (viz obrázek 4). 

1. Učebna č. 1 – učebna ve 2NP budovy z 50. let 20. století 
2. Učebna č. 2 – učebna ve 2NP nové přístavby z roku 2016 
3. Učebna č. 3 – učebna ve 3NP staré budovy z 19. století 
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Obrázek 11 – Vyznačení polohy sledovaných učeben v budovách školy 

Obrázek 12 – Letecký pohled na areál školy [14] 

 

 

Obrázek 13 – Učebna č.1 (foto: autor) 

 

Obrázek 14 – Učebna č.2 (foto: autor) 

 

Obrázek 15 – Učebna č.3 [12] 

Učebna č. 1 

Plocha:   přibližně 87 m2 

Plocha oken:  přibližně 12 m2 

Počet studentů: přibližně 25 studentů 

Orientace oken: jihovýchod 

Učebna č. 2 

Plocha:   přibližně 95 m2 

Plocha oken:  přibližně 16 m2 

Počet studentů: přibližně 30 studentů 

Orientace oken: jihovýchod 

Učebna č. 3 

Plocha:   přibližně 78 m2 

Plocha oken:  přibližně 9 m2 

Počet studentů: přibližně 30 studentů 

Orientace oken: jih 
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7.2 Popis měření 
 

 Sledované veličiny 
 

Ve vnitřním prostředí byly sledovány tyto veličiny: 

• Teplota kulového teploměru 

• Teplota vzduchu 

• Koncentrace CO2 

• Relativní vlhkost vzduchu 

• Hladina akustického tlaku 

Ve venkovním prostředí byly sledovány tyto veličiny: 

• Teplota vzduchu 

• Teplota rosného bodu 

• Relativní vlhkost vzduchu 

 

 Měřící technika a popis měření 
 

Čidlo Typ Měřící rozsah Přesnost 

Ústředna 
Ahlborn ALMEMO 2590-

4AS 
- - 

Kombinované čidlo 

teplota – vlhkost 

vzduchu  

Ahlborn FHA646-21 

teplota -20 až +80°C 

relativní vlhkost 5 až 98% 

rH 

0,4 K při 10 až 40 °C, 

1,8 % při 10 až 90 % 

Kulový teploměr Ahlborn FPA805GTS -50 až +200°C Class B ± (0,3+0,005t), 

Koncentrace CO2 Ahlborn FYA600-CO2H 0 až 5000 ppm 50 ppm + 2 % z m.v. 

Teplota vzduchu 

(pomocné) 
Voltcraft NA NA 

Vrtulkový anemometr Testo 417 0.3 až 20 m/s ±(0.1 m/s + 1.5 % z m.v.) 

Hlukoměr Tecpel DSL-332 
31,5 Hz ~ 8 kHz, 

35 ~ 130 dB 
IEC 651 typ 2 

Tabulka 5 - Přehled měřících zařízení 

Čidla teploty a vlhkosti vzduchu, koncentrace CO2 a kulový teploměr byly upevněny ke stojanu a 
umístěny ve středu zadní části učebny. Hodnoty byly pomocí dataloggeru zaznamenávány 
v intervalu sekund. 

Pomocné dataloggery Voltcraft byly rozmístěny na různá místa učebny – ke stolu vyučujícího, ke 
vstupním dveřím, k vyústce vzduchotechnického potrubí a do venkovního prostředí. Tato data byla 
snímána v intervalu 1 minuty. 

Hlukoměr byl umístěn v pozici žáka sedícího v poslední lavici. Hodnoty byly ručně zapisovány 
v intervalu 1 minuty. 
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Vrtulkový anemometr byl přiložen před vyústku vzduchotechnického potrubí. Hodnoty byly 
zaznamenány před začátkem výuky a během přestávky. 

Poznámka: 

Přesto, že byla po celou dobu měření snímána rychlost proudění vzduchu v místnosti, nejsou tato 
data vyhodnocena, při jejich zpracování bylo zjištěno, že čidlo k jejich snímání nebylo během měření 
funkční. 

 

 

7.3 Průběh a výsledky měření 
 

Měření probíhalo v týdnu od 19.11.2018 do 23.11.2018, a to v tomto pořadí: 

 

Datum   místnost   způsob větrání 

DEN 1    učebna č .1   větrání přirozeně okny 

DEN 2   učebna č. 2   větrání přirozeně okny (VZT vypnuto) 

DEN 3   učebna č. 2   větrání nucené (VZT zapnuto) 

DEN 4   učebna č. 3   větrání přirozeně okny 

DEN 5    učebna č. 2   větrání nucené (VZT zapnuto) 

 

Poznámka: 

Ve středu (DEN 3), kdy měl být VZT systém v provozu celý den, byl systém bohužel z důvodu 
chybného automatického nastavení a neznalosti obsluhy vypnut před koncem výuky. Měření bylo 
tedy zopakováno v pátek, kdy byl systém v provozu po celou dobu vyučování.  

 

Měření bylo každý den zahájeno přibližně v 7:00 a ukončeno přibližně ve 12:30. 

 

Venkovní podmínky odpovídaly přibližně průměrným teplotám otopného období v dané lokalitě, 
přičemž docházelo i k občasným sněhovým srážkám. 

Den měření Teplota vzduchu Relativní vlhkost Teplota rosného bodu 

19. 11. (DEN 1) 6,1±2,7 °C 64,2±7,3 % -0,2±1,0 °C 

20. 11. (DEN 2) 6,2±2,7 °C 78,0±2,7 % -2,0±0,5 °C 

21. 11. (DEN 3) 2,9±0,8 °C 90,6±1,7 % 1,5±1,0 °C 

22. 12. (DEN 4) 3,3±0,7 °C 77,6±1,9 % -0,3±0,4 °C 

23. 12. (DEN 5) 6,6±2,2 °C 72,2±8,0 % 1,8±0,6 °C 

Tabulka 6 - Průměrné hodnoty parametrů venkovního prostředí  
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 DEN 1 – výsledky měření 

 

Graf 1 - Průběh měřených veličin v den 1 v učebně č. 1 

 

Průběh dění v učebně během měření 

čas Popis měření Obsazení v místnosti Poloha oken 

    

7:00 Zahájení měření nikdo zavřena 

7:40 Příchod studentů 16 studentů 7. třídy + vyučující 2 okna otevřena na ventilaci 

7:55 Začátek 1. hodiny 16 studentů 7. třídy + vyučující 2 okna otevřena na ventilaci 

8:42 Konec hodiny 16 studentů 7. třídy + vyučující 2 okna otevřena na ventilaci 

8:50 Začátek 2. hodiny 17 studentů 6. třídy + vyučující 2 okna otevřena na ventilaci 

9:35 Konec hodiny 17 studentů 6. třídy + vyučující 2 okna otevřena na ventilaci 

9:57 Začátek 3. hodiny 17 studentů 6. třídy + vyučující 2 okna otevřena na ventilaci 

9:59 Zavřeno 1 okno 17 studentů 6. třídy + vyučující 1 okno otevřeno na ventilaci 

10:40 Konec hodiny 17 studentů 6. třídy + vyučující 1 okno otevřeno na ventilaci 

10:53 Začátek 4. hodiny 24 studentů 8.třídy + vyučující 1 okno otevřeno na ventilaci 

10:56 Otevřeno 1 okno 24 studentů 8.třídy + vyučující 2 okna otevřena na ventilaci 

11:39 Konec hodiny 24 studentů 8.třídy + vyučující 2 okna otevřena na ventilaci 

11:46 Začátek 5. hodiny 15 studentů 8. třídy + vyučující 2 okna otevřena na ventilaci 

11:48 Otevřeno celé okno 15 studentů 8. třídy + vyučující 
1 okno otevřeno celé 

1 okno otevřeno na ventilaci 

12:22 
Otevřené okno dáno na 
ventilaci 

15 studentů 8. třídy + vyučující 2 okna otevřena na ventilaci 

12:30 Konec hodiny 15 studentů 8. třídy + vyučující 2 okna otevřena na ventilaci 

12:30 Konec měření nikdo 2 okna otevřena na ventilaci 
Tabulka 7 - Popis dění, obsazenosti a způsobu větrání během dne 1 v učebně č. 1 
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Graf 2 - Průběh měřených veličin v den 1 ve venkovním prostředí 

      

7.3.1.1 DEN 1 – vyhodnocení 
Teplota vzduchu, teplota kulového teploměru i relativní vlhkost vzduchu se po celý den pohybovaly 
v rozsahu, který vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb. [8], tj. pro teplotu kulového 
teploměru v intervalu 22±2 °C a pro relativní vlhkost v intervalu 30-65 %.  

Hodnota koncentrace CO2 se během dne pohybovala pod hranicí 1500 ppm (limitní hodnota dle 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. [9]). Tato hodnota byla přesažena pouze minimálně v průběhu 4. hodiny. 
Během vyučování hodnota postupně stoupala, ovšem vzhledem k tomu, že byla po celý den 
otevřena okna, není nárůst strmý, ale pozvolný. Patrný je výrazný pokles během 5. hodiny, kdy bylo 
otevřeno celé okno po dobu přibližně 30 minut.  

 

Názor autorky 

V této učebně jsem po celý den cítila velké teplo, pouze při poslední hodině, kdy bylo přibližně 
30 minut otevřeno celé přední okno jsem pociťovala nepříjemný chlad.  

Fakt, že hodnota koncentrace CO2 se pohybuje na takto příznivé úrovni, lze připsat tomu, že okna 
učebny byla po celý den otevřená, což není pro zimní období obvyklé. Domnívám se, že okna vyučující 
otevírali z velké části proto, že se v učebně zdálo být velké teplo. Toto mi bylo potvrzeno i při 
rozhovoru s jedním z vyučujících. Výsledné hodnoty se tedy zdají být optimální, ovšem za cenu toho, 
že byla místnost přetápěna. Tato situace není pro zimní období typická.  
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 DEN 2 – výsledky měření 

 

Graf 3 - Průběh měřených veličin v den 2 v učebně č. 2 

 

Průběh dění v učebně během měření 

Čas Popis měření Obsazení v místnosti Poloha oken 

    

7:00 Zahájení měření nikdo zavřena 

7:55 Začátek hodiny nikdo – volná hodiny zavřena 

8:50 Začátek 2. hodiny 13 studentů 5.třídy + vyučující zavřena 

9:35 Konec hodiny 13 studentů 5.třídy + vyučující zavřena 

9:57 Začátek 3. hodiny 17 studentů 7.třídy + vyučující zavřena 

9:58 Otevřena 2 okna 17 studentů 7.třídy + vyučující 
2 okna otevřena na ventilaci, 

otevřeny dveře na chodbu 

10:10 Zavřena okna 17 studentů 7.třídy + vyučující zavřena 

10:38 Konec hodiny 17 studentů 7.třídy + vyučující zavřena 

10:51 Začátek 4. hodiny 17 studentů 7.třídy + vyučující zavřena 

11:38 Konec hodiny 17 studentů 7.třídy + vyučující zavřena 

11:42 Začátek 5. hodiny 12 studentů 5.třídy + vyučující zavřena 

11:43 Otevřena 2 okna 12 studentů 5.třídy + vyučující 2 okna otevřena na ventilaci 

11:45 Zavřena okna 12 studentů 5.třídy + vyučující zavřena 

12:29 Konec hodiny 12 studentů 5.třídy + vyučující zavřena 

12:30 Konec měření nikdo zavřena 
Tabulka 8 - Popis dění, obsazenosti a způsobu větrání během dne 2 v učebně č. 2 
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Graf 4 - Průběh měřených veličin v den 2 ve venkovním prostředí 

 

Rychlost proudění vzduchu naměřená na vyústkách se pohybovala od 1,4 m/s do 2,3 m/s. Pro přívod 
vzduchu jsou použity 3 nastavitelné mřížky vložené do kruhového SPIRO potrubí o přibližném 
rozměru 700/75 mm. 

 

7.3.2.1 DEN 2 – vyhodnocení 
Teplota vzduchu a teplota kulového teploměru se po celý den pohybovaly v rozsahu, který vyhovuje 
požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb. [8], tj. pro teplotu kulového teploměru v intervalu 22±2°C. 
Pouze během třetí hodiny je zaznamenán drobný pokles, způsobený otevřením 2 oken a dveří do 
chodby.  

Relativní vlhkost se pohybovala v rozmezí 25 % až 30 %, což je těsně pod požadovanou minimální 
hodnotou 30 % dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. [8]. Relativní vlhkost strmě narostla po tom, co došlo 
k vypnutí systému řízeného větrání, protože vlhkost produkovaná studenty přestala být odváděna. 

Hodnota koncentrace CO2 se během dne pohybovala pod hranicí 800 ppm, což je hodnota více než 
vyhovující. Ovšem v momentě, kdy došlo k vypnutí systému řízeného větrání, hodnota během jedné 
hodiny stoupla o 800 ppm.  

 

Názor autorky 

V této učebně jsem se po celý den cítila příjemně s mírným pocitem chladu a pocitem zimy ve chvíli, 
kdy došlo k otevření oken a dveří.  

Z výsledků je patrné, že řízené větrání místnosti zajistí dodržení optimální hodnoty koncentrace CO2. 
Negativním důsledkem je ovšem nízká úroveň relativní vlhkosti vzduchu. Zajímavý je strmý nárůst 
koncentrace po tom, co došlo k vypnutí systému řízeného větrání. To ukazuje na těsnost obvodových 
konstrukcí, skrze které není přiváděn téměř žádný čerstvý vzduch. 
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 DEN 3 – výsledky měření 

 

Graf 5 - Průběh měřených veličin v den 3 v učebně č. 2 

 

Průběh dění v učebně během měření 

čas Popis měření Obsazení v místnosti Poloha oken 

    

7:00 Zahájení měření nikdo zavřena 

7:55 Začátek hodiny nikdo – volná hodiny zavřena 

8:50 Začátek 2. hodiny 12 studentů 5. třídy + vyučující zavřena 

8:55 Otevřeno 1 okno 12 studentů 5. třídy + vyučující 
1 okno otevřeno na 

ventilaci 

9:36 Konec hodiny 12 studentů 5. třídy + vyučující 
1 okno otevřeno na 

ventilaci 

9:37 Zavřeno okno 12 studentů 5. třídy + vyučující zavřena 

9:58 Začátek 3. hodiny 16 studentů 7. třídy + vyučující zavřena 

10:40 Konec hodiny 16 studentů 7. třídy + vyučující zavřena 

10:50 Začátek volné hodiny Nikdo – volná hodina zavřena 

11:45 Začátek 5.hodiny 15 studentů 5.třídy + vyučující zavřena 

12:30 Konec hodiny 15 studentů 5.třídy + vyučující zavřena 

12:35 Konec měření nikdo zavřena 
Tabulka 9 - Popis dění, obsazenosti a způsobu větrání během dne 3 v učebně č. 2 
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Graf 6 - Průběh měřených veličin v den 3 ve venkovním prostředí 

 

7.3.3.1 DEN 3 - vyhodnocení 
Teplota vzduchu, teplota kulového teploměru i relativní vlhkost vzduchu se po celý den pohybovaly 
v rozsahu, který vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb. [8], tj. pro teplotu kulového 
teploměru v intervalu 22±2 °C a pro relativní vlhkost v intervalu 30-65 %.  

Koncentrace CO2 se během první hodiny pohybovala kolem 500 ppm, protože v učebně nebyli žádní 
studenti. Během druhé a třetí hodiny ovšem stoupla k hodnotě 2000 ppm. Během čtvrté hodiny je 
zaznamenán mírný pokles, protože v učebně opět nebyli žádní žáci. Během páté hodiny dochází 
opět k nárůstu hodnoty na 2200 ppm. 

 

Názor autorky 

V této učebně jsem se po celý den cítila příjemně s mírným pocitem chladu. 

Vzhledem k teplotě vnitřního vzduchu docházelo k větrání pouze minimálně. Z výsledků je patrné, že 
vzhledem k tomu, že místnost nebyla téměř větraná, dosahuje úroveň koncentrace CO2 nadlimitních 
hodnot. Hodnota relativní vlhkosti se ovšem pohybuje v přijatelném rozmezí, a to z toho důvodu, že 
vlhkost produkovaná žáky není z učebny odváděna. Je nutné zmínit, že během dne pršelo a lze 
předpokládat, že pokud by byl vzduchotechnický systém v provozu, hodnoty relativní vlhkosti 
v místnosti by byly příznivější než v předešlém dni.  
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 DEN 4 – výsledky měření 

 

Graf 7 - Průběh měřených veličin v den 4 v učebně č. 3 

 

Průběh dění v učebně během měření 

Čas Popis měření Obsazení v místnosti Poloha oken 

    
7:00 Zahájení měření nikdo zavřena 

7:24 Otevřeno 1 okno nikdo 1 okno otevřeno na ventilaci 

7:40 Příchod studentů 26 žáků 2. třídy + vyučující 1 okno otevřeno na ventilaci 

7:42 Zavřeno okno 26 žáků 2. třídy + vyučující zavřena 

7:55 Začátek 1. hodiny 26 žáků 2. třídy + vyučující zavřena 

8:40 Konec hodiny 26 žáků 2. třídy + vyučující zavřena 

8:48 Otevřeno 1 okno 26 žáků 2. třídy + vyučující 1 okno otevřeno na ventilaci 

8:53 Zavřeno okno 26 žáků 2. třídy + vyučující zavřena 

8:54 Začátek 2. hodiny 26 žáků 2. třídy + vyučující zavřena 

9:37 Konec hodiny 26 žáků 2. třídy + vyučující zavřena 

10:00 Začátek 3. hodiny 26 žáků 2. třídy + vyučující zavřena 

10:01 Otevřeno 1 okno 26 žáků 2. třídy + vyučující 1 okno otevřeno na ventilaci 

10:12 Zavřeno okno 26 žáků 2. třídy + vyučující zavřena 

10:45 Konec hodiny 26 žáků 2. třídy + vyučující 1 okno otevřeno na ventilaci 

10:55 Začátek 4. hodiny 26 žáků 2. třídy + vyučující zavřena 

11:38 Konec hodiny 26 žáků 2. třídy + vyučující zavřena 

11:40 Konec měření nikdo zavřena 
Tabulka 10 - Popis dění, obsazenosti a způsobu větrání během dne 4 v učebně č. 3 
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Graf 8 - Průběh měřených veličin v den 4  ve venkovním prostředí 

 

 

7.3.4.1 DEN 4 - vyhodnocení 
Teplota vzduchu, teplota kulového teploměru i relativní vlhkost vzduchu se po celý den pohybovaly 
v rozsahu, který vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb. [8], tj. pro teplotu kulového 
teploměru v intervalu 22±2 °C a pro relativní vlhkost v intervalu 30-65 %.  

Koncentrace CO2 během všech vyučovacích hodin výrazně vzrůstala, a to až na alarmující hodnotu 
3000 ppm. V průběhu jsou zaznamenány mírné poklesy ve chvílích otevření oken, výměna vzduchu 
ovšem nebyla dostatečná k tomu, aby došlo k výraznějšímu poklesu. 

 

Názor autorky 

V této učebně jsem se po celý den cítila velmi příjemně.  

Tato učebna je ve srovnání s učebnami v nové budově školy o něco menší, ovšem počet studentů byl 
vyšší, a navíc zůstávjíí ve třídě po celý den. To s sebou přináší výrazně větší produkci CO2 a vlhkosti. 
Zatímco na hodnoty relativní vlhkosti to má v těchto klimatických podmínkách pozitivní vliv, 
koncentrace CO2 dosahuje alarmujících hodnot. K větrání docházelo během dne pouze minimálně, 
protože by způsobilo znehodnocení tepelného komfortu.  

65

70

75

80

85

-2

-1

0

1

2

3

4

5

R
el

at
iv

n
í v

lh
ko

st
 (

%
)

Te
p

lo
ta

 (
°C

)

Čas

DEN 4 - Exteriérové podmínky

teplota teplota rosného bodu relativní vlhkost



38 
 

 DEN 5 – výsledky měření 

 

Graf 9 - Průběh měřených veličin v den 5 v učebně č. 2 

 

 

Průběh dění v učebně během měření 

Čas Popis měření Obsazení v místnosti Poloha oken 

    

7:00 Zahájení měření nikdo zavřena 

7:42 Příchod studentů 15 studentů 5. třídy + vyučující zavřena 

7:55 Začátek 1. hodiny 15 studentů 5. třídy + vyučující zavřena 

8:39 Konec hodiny 15 studentů 5. třídy + vyučující zavřena 

8:51 Začátek 2. hodiny 12 studentů 5. třídy + vyučující zavřena 

9:35 Konec hodiny 12 studentů 5. třídy + vyučující zavřena 

9:45 Začátek volné hodiny Nikdo – volná hodina zavřena 

10:53 Začátek 4. hodiny 13 studentů 9. třídy + vyučující zavřena 

11:35 Konec hodiny 13 studentů 9. třídy + vyučující zavřena 

11:45 Začátek 5. hodiny 12 studentů 8. třídy + vyučující zavřena 

12:00 Konec měření 12 studentů 8. třídy + vyučující zavřena 
Tabulka 11 - Popis dění, obsazenosti a způsobu větrání během dne 5 v učebně č. 2 
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Graf 10 - Průběh měřených veličin v den 5 ve venkovním prostředí 

 

Rychlost proudění vzduchu naměřená na vyústkách se pohybovala od 1,4 m/s do 2,3 m/s. Pro přívod 
vzduchu jsou použity 3 nastavitelné mřížky vložené do kruhového SPIRO potrubí o přibližném 
rozměru 700/75 mm. 

 

7.3.5.1 DEN 5 – vyhodnocení 
Teplota vzduchu a teplota kulového teploměru se po celý den pohybovaly v rozsahu, který vyhovuje 
požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb. [8], tj. pro teplotu kulového teploměru v intervalu 22±2°C.  

Relativní vlhkost se pohybovala v rozmezí 29 % až 33 %, což bylo pouze v několika okamžicích těsně 
pod požadovanou hodnotou 30 % dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. [8]. Je tedy patrné, že hodnoty 
relativní vlhkosti jsou o něco příznivější než v den 2.  

Hodnota koncentrace CO2 se během dne pohybovala pod hranicí 800 ppm, stejně jako v den 2. 
Pravděpodobně se jedná o hodnotu, která je v systému regulace VZT nastavena jako horní hranice 
koncentrace CO2 v učebně. 

 

Názor autorky 

V této učebně jsem se po celý den cítila příjemně s mírným pocitem chladu. 

Z výsledků je patrné, že řízené větrání místnosti zajistí dodržení optimální hodnoty koncentrace CO2. 
Během dne se ovšem v učebně nepohybovalo mnoho žáků, takto nízká obsazenost není pro učebnu 
typická.    
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7.4 Porovnání jednotlivých veličin 
 

 Teplota vzduchu 

 

Graf 11 - Porovnání průběhu teploty vzduchu během všech dnů měření 

 

7.4.1.1 Teplota vzduchu – vyhodnocení 
Teplota se ve všech učebnách pohybovala v rozmezí 20-25 °C. Rozdíl mezi teplotou vzduchu a 
teplotou kulového teploměru byl ve všech případech menší než 1 K. 

Teplota v učebně č. 1 dosahovala v průběhu dne nejvyšších hodnot. V důsledku toho byla během 
dne více provětrávána, díky čemuž byly v učebně, přestože je větrána přirozeným způsobem, 
naměřeny vyhovující hodnoty koncentrace CO2.Tímto způsobem ovšem dochází k velkým tepelným 
ztrátám a jejich neekonomickému pokrývání systémem vytápění. 

V ostatních přirozeně větraných učebnách se teplota pohybovala kolem 20-23 °C. Vzhledem ke 
klimatickým podmínkám venkovního prostředí v průběhu měření (venkovní teploty se pohybovaly 
mezi 2-10 °C) jsou poklesy teploty zaznamenány při otevření oken. 

Nejníže se teploty pohybovaly v učebně se zapnutým vzduchotechnickým zařízení. Teplota 
přiváděného vzduchu se pohybovala mezi 19-20 °C, což je teplota, která nezpůsobuje tepelný 
diskomfort.  
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 Koncentrace CO2 

 

Graf 12 - Porovnání průběhu koncentrace CO2 během všech dnů měření 

 

 

7.4.2.1 Koncentrace CO2 – vyhodnocení 
Z grafu je dobře patrné, že právě na hodnotu koncentrace CO2 má účinné větrání velký vliv. 
V učebně č. 2 se zapnutým vzduchotechnickým zařízením nepřesahuje hodnotu 800 ppm. 
S ohledem na venkovní koncentraci cca 450 ppm a limit 1500 ppm se jedná o vynikající stav. Podle 
normy ČSN EN 15251 se z hlediska přípustných koncentrací oxidu uhličitého při provozu nuceného 
větrání jedná o třídu I (nejvyšší kvality) [15].  

Vyhovujících hodnot bylo dosaženo i v učebně č. 1 bez vzduchotechnického systému, a to z toho 
důvodu, že byla během celého dne provětrávána okny kvůli vyšším teplotám vzduchu v učebně, což 
ovšem není pro zimní období typické.  

Nejhorších hodnot bylo dosaženo v učebně č. 3. Od první vyučovací hodiny hodnoty koncentrace 
CO2 strmě stoupaly až k úrovni 3000 ppm. Teplota vzduchu v učebně byla příjemná a v závislosti na 
tom byla intenzita větrání v této učebně velmi nízká. Zachování tepelného komfortu a zároveň 
příznivé koncentrace CO2 nebylo možné. Tato křivka nejlépe popisuje typický zimní provoz 
přirozeně větrané učebny. 
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 Relativní vlhkost 

 

Graf 13 - Porovnání průběhu relativní vlhkosti vzduchu během všech dnů měření 

 

 

7.4.3.1 Relativní vlhkost – vyhodnocení 
Měření probíhalo v listopadu, tedy na přelomu přechodového a zimního období, venkovní 
podmínky v tomto týdnu ovšem odpovídaly spíše období zimnímu. Hodnoty relativní vlhkosti v 
učebně se tedy pohybovaly velmi nízko.  

Nejnižších hodnot bylo dosaženo v učebně č. 2 se vzduchotechnickým systém v provozu. Z důvodu 
větší intenzity větrání je do místnosti vháněn ohřátý venkovní vzduch s nízkým obsahem vody a 
zároveň je odváděna vlhkost vyprodukovaná přítomnými osobami. Hodnoty se zde pohybovaly 
těsně pod limitní hranicí 30 % dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. [8]. 

Lepších hodnot je potom dosaženo v učebnách č. 1 a č. 3.  Intenzita větrání byla nižší a 
vyprodukovaná vlhkost osobami tedy zůstávala v místnosti. Výsledná relativní vlhkost se 
pohybovala v požadovaném intervalu 30–65 % dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. [8]. 
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 Hluk (hladina akustického talku A) 
 

 

Graf 14 - Porovnání hladin akustického tlaku A v učebně č. 2 pro VZT vypnuto a VTZ zapnuto 

 

 

Graf 15 - Porovnání hladin akustického tlaku A v učebně č. 2 – neobsazená učebna 

 

 

7.4.4.1 Hluk – vyhodnocení  
Hodnoty hluky byly zaznamenány v učebně č. 2 v DEN 5, kdy byl systém větrání v provozu, a 
v DEN 3, kdy byl vypnutý. 
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V grafu je červenou čarou vyznačena limitní hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A podle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [10], která je po přičtení korekce +5 dB pro vnitřní chráněný prostor 
učeben a pobytových místností škol 45 dB.  

Hodnoty zaznamenané během výuky nelze porovnávat, protože jsou závislé na náplni a způsobu 
výuky. V grafu č. 15 jsou tedy uvedeny hodnoty pouze v čase, kdy byla učebna neobsazená. 

V obou případech byly změřeny hodnoty hluku pro prázdnou učebnu před začátkem výuky (mezi 
začátkem měření v 7:00 a příchodem žáků v 7:40) a během jedné volné hodiny v průběhu dne. 
Vzhledem k tomu, že se škola nachází v klidné lokalitě, není učebna negativně ovlivněna hlukem 
z venkovního prostředí. V učebně s vypnutým vzduchotechnickým zařízením hodnota hluku 
dosahovala v průměru 34 dB. V učebně se zapnutým vzduchotechnických zařízením byla průměrná 
hodnota hluku 37 dB. V obou případech byl tedy bezpečně splněn legislativní požadavek.  

 

 

7.5 Dotazník  
 

Součástí této práce je také dotazník určený vyučujícím na buštěhradské základní škole. Impulsem 
k vytvoření dotazníku byl rozhovor s členkou učitelského sboru, která vyjádřila velkou 
nespokojenost se systémem řízeného větrání, a zjištění, že přestože je systém ve škole instalován, 
není většinu času vůbec v provozu. Účelem dotazníku bylo zjistit, jak přistupují vyučující k větrání 
výukových prostor a jaký je jejich názor na instalované řízené větrání.  

Zpětná vazba uživatelů, kteří se v daném prostředí vyskytují každý den, je velmi důležitá, protože 
právě tito uživatelé by se v prostorách školy měli cítit komfortně.  

Vzhledem k tomu, že pouze část vyučujících využívá učebny s řízeným větráním, byl dotazník 
rozdělen na tři části. V první části byli dotazovaní rozdělení podle pohlaví, věku a učeben, ve kterých 
vyučují. Druhá část se zabývá přístupem učitelů k přirozenému větrání učeben obecně. Třetí část se 
zabývá jejich názorem na řízeném větrání. Třetí část vyplnili pouze ti učitelé, kteří v těchto učebnách 
vyučují.  

Dotazník vyplnilo 20 vyučujících, z toho 9 vyplnilo i třetí část. 

Dotazník je uveden jako příloha této práce – viz příloha č. 1. 

 

 Závěr z výsledků dotazníku 
V první části dotazníku byla uvedena otázka „Máte pocit, že intenzita větrání během dne ovlivňuje 
pozornost a aktivitu studentů?“. Na tuto otázku odpovědělo 18 z 20 dotazovaný ANO. Tato 
skutečnost potvrzuje fakt, že větrání učeben je velice důležité a je třeba věnovat mu velkou 
pozornost. 

 

7.5.1.1 Závěr k větrání obecně 
Z výsledku vyplývá, že učebny jsou provětrávány především během vyučování, a to na základě 
úsudku vyučujícího. Hlavním impulzem pro provětrání učebny je především pocit tepla, zimy či 
zápachu. Menší procento vyučujících potom otevírá okna ve chvílích, kdy se zdají být studenti 
nepozorní nebo o to sami požádají. Svojí roli sehrává také hluk z venkovního prostředí. Přestože se 
škola vyskytuje v klidné lokalitě, vyučující uvádějí, že hluk z venkovního prostředí výuku někdy ruší, 
a proto okna neotevírají.  
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Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje intenzitu větrání, je teplota. Téměř všichni dotazovaní se 
shodují na tom, že v zimním období větrají méně a v letním naopak více. Uvedeným důvodem je 
pro zimní období ve většině případů nepříjemný studený průvan, který větrání způsobuje. Pro letní 
období je to přehřátý nedýchatelný vzduch v učebně. V letním období vyučující otevírají i dveře či 
okna na chodbách, aby v učebně průvan vytvořili. 

 

7.5.1.2 Závěr k řízenému větrání 
Druhá část se věnuje názoru vyučujících na vzduchotechnický systém. Z této části dotazníku vyplívá, 
že většina vyučujících větrá učebnu i okny, přestože je systém řízeného větrání v provozu. Dále bylo 
zjištěno, že zimní období se zdá býti méně problematické, protože pouze 30 % dotazovaných vnímá 
v učebně chlad, stejné procento vnímá také průvan. Hluk ze vzduchotechnického zařízení vnímá 
polovina dotázaných. 

Studenti si podle jednotného názoru všech vyučujících na chlad průvan ani hluk nestěžují. 
Dotazovaní se také shodli v tom, že se studenti v učebnách se vzduchotechnikou nezdají býti 
aktivnější či pozornější. 

Problematickým se jeví  především letní období, kdy pociťuje horko více než 90 % respondentů. 

V závěru dotazníku byly vyučující dotázáni na pozitiva a negativa vzduchotechnického zařízení. 
Pozitiva označili pouze dva z devíti vyučujících, což nelze považovat za průkazné procento. Za 
pozitiva byl označen fakt, že přiváděný vzduch není v zimě studený, a že výuka není rušena hlukem 
z vnějšího prostředí. Negativa naopak označili všichni dotazovaní, přičemž za největší problém je 
považován horký vzduch přiváděný v letním období. Dalšími volenými možnostmi byla hlučnost 
zařízení a fakt, že vyučující nemá možnost do větrání během vyučování zasahovat. 

 

Kompletní graficky zpracované výsledky jsou uvedeny jako příloha této práce – viz příloha č. 2. 

 

 

7.6 Závěr 
 

Z měřených dat a jejich grafického porovnání vyplývá, že největší předností systému řízeného 
větrání je udržení koncentrace CO2 pod limitní, či nižší hodnotou. Tato funkce, zvážíme-li negativní 
vlivy působení CO2 a dalších škodlivin na lidský organismus, je velice důležitá, a to zvláště v prostředí 
základní školy, v němž se vyskytují především děti. Důležité je upozornit, že CO2 není jedinou 
škodlivinou, která se v ovzduší vyskytuje, ale je pro školní prostředí velmi dobrým ukazatelem 
kvality vzduchu. Spolu s oxidem uhličitým jsou pomocí větrání z vnitřního prostředí odváděny i další 
škodliviny jako jsou například těkavé látky, radon či prachové částice. Drobným úskalím systému 
řízeného větrání v zimní období je ovšem teplotně-vlhkostní mikroklima. Vzhledem k vyšší intenzitě 
větrání (v porovnání s intenzitou při přirozeném větrání v zimním období) je vlhkost produkovaná 
osobami v místnosti odváděna pryč a hodnoty relativní vlhkosti se pohybují okolo 25-30 %. Řešením 
by bylo doplnit systém větrání o vlhčení přiváděného vzduchu, ale vzhledem k tomu, že se hodnoty 
pohybovali pouze těsně pod limitním požadavkem, který je 30 %, a že měření probíhalo pouze jeden 
den a se specifickými venkovními podmínkami, muselo by tomuto opatření předcházet podrobnější 
prozkoumání. Druhým úskalím je nižší teplota vzduchu v místnosti. Vzhledem k tomu, že teplota 
přiváděného vzduchu se pohybuje ve vyhovujícím rozsahu 19-20 °C, lze tento nedostatek vyřešit 
úpravou nastavení systému vytápění. 
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Zajímavých výsledků bylo dosaženo v učebně č. 1 první den měření. Přestože je učebna větraná 
přirozeně okny a venkovní teplota se pohybovala na velmi nízkých hodnotách, intenzita větrání byla 
překvapivě vysoká. Okna byla minimálně na polohu ventilace otevřena po celý den. Hodnoty 
koncentrace CO2 i relativní vlhkosti se díky tomu pohybovaly v příznivém rozmezí. Zde je ovšem 
třeba zmínit, že rozhodujícím faktorem byla vysoká vnitřní teplota, která sahala až k 25 °C (i přesto, 
že byla okna otevřená). Učebna byla po celý den přetápěna, a právě proto se učitelé uchylovali 
k intenzivnějšímu větrání. Tato situace není pro zimní období typická a takovýto provoz vytápění je 
neekonomický.  

Průkaznějších výsledků bylo dosaženo v učebně č. 2 s vypnutým VZT systémem a v učebně č. 3. 
Hodnota teploty vzduchu v místnosti se pohybovala okolo 22 °C a vyučující se tedy k větrání 
uchylovali pouze minimálně. To s sebou přineslo samozřejmě velmi vysokou koncentraci CO2, která 
v učebně č. 3 dosahovala až k hodnotě 3000 ppm. Naopak hodnoty relativní vlhkosti byly v těchto 
místnostech vyhovující.  

Posuzována byla také úroveň hluku v učebně č. 2, pro stav s vypnutým a zapnutým 
vzduchotechnickým systémem. V obou případech jsou hladiny hluku vyhovující legislativním 
požadavkům. V případě vypnutého systému řízeného větrání bylo dosaženo průměrné hodnoty 
34 dB, při zapnutém systému byla průměrná hodnota 37 dB. Je ovšem nutné připustit, že velmi 
citlivý jedinec dokáže přesto tento drobný rozdíl vnímat. 

 

 

7.7 Zhodnocení autorky  
 

 Zhodnocení k učebnám č. 1 a č. 2  
Kromě naměřených dat považuji za velice důležité informace, které jsem během týdne měření 
získala z rozhovorů s vyučujícími a pozorováním dění kolem sebe.  

Hlavní předností systému řízeného větrání by měla být schopnost za jakýchkoli venkovních 
podmínek zajistit dostatečnou výměnu vnitřního vzduchu, díky čemuž je udržena koncentrace CO2 

a dalších škodlivin pod limitní, či nižší hodnotou, aniž by byly negativně ovlivněny mikroklimatické 
podmínky vnitřního prostředí (teplota, vlhkost apod.). Tuto funkci navržený systém nesporně plní, 
což dokazují naměřená data. V týdnu měření bylo dosaženo mírně nepříznivých hodnot relativní 
vlhkosti, ale odchylky nejsou kritické. Průkaznější informace by ukázalo dlouhodobější měření. 
Pokud by se relativní vlhkost pohybovala pod limitní hodnotou dlouhodobě, bylo by dobré do 
systému instalovat vlhčení vzduchu.  

Bohužel hodnota koncentrace CO2 je pro člověka velmi těžko vnímatelná, dalo by se říci spíše 
nevnímatelná. Uživatel dá přednost příjemnému tepelnému mikroklimatu i přesto, že jsou 
v místnosti hodnoty koncentrace CO2 daleko nad limitem 1500 ppm. Učebny jsou v zimním období 
provětrávány méně právě proto, že studený průvan, který s sebou výměna venkovního a vnitřního 
vzduchu přináší, vnímá člověk velmi snadno a negativně. Vyučující často nejsou o těchto 
škodlivinách ani jejich dopadu na lidský organismus dostatečné informovaní. 

Co se týče hluku, který někteří uživatelé vnímají a hodnotí negativně, v prostoru chodby by mohl 
být odstíněn pomocí podhledové konstrukce. V učebnách je hluk minimální, ale přesto nelze 
opomenout výsledky dotazníku, z nichž vyplívá, že část uživatelů i přesto hluk vnímá. Někteří 
vyučující naopak tvrdí, že nevědí, kdy je a kdy není systém v provozu, tedy hluk systému nevnímají 
vůbec. Z toho je jasně patrné, jak rozdílnými způsoby dokáží různí uživatelé vnímat stejné prostředí. 
Já osobně jsem vnímala hluk v prostoru chodby, ale v učebně během výuky nikoli. 
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Pro zimní období je vedle větrání také velmi důležitá správná funkce systému vytápění. V této 
budově je systém vytápění řízen automaticky, ovšem z měření je patrné, že teplota se v jednotlivých 
místnostech liší. V učebně v objektu z 50. let 19. století, kde jsou článková otopná tělesa, se 
pohybovala vnitřní teplota výrazně výše než v nové části objektu z roku 2016. Bylo by tedy vhodné 
provést kontrolu nastavení regulace systému vytápění.  

V případě této základní školy za velký nedostatek považuji především neinformovanost většiny 
uživatelů a neznalost obsluhy vzduchotechnického systému. Doporučuji proškolit obsluhu systému 
a učitelský sbor seznámit s vlastnostmi, výhodami a podmínkami správné funkce 
vzduchotechnického systému. Věřím, že pochopí-li uživatel výhody, které s sebou instalace 
vzduchotechnického zařízení přináší, bude snazší přijmout jeho přítomnost.  

Také si myslím, že by se systém setkal s pozitivnějším přijetím ve chvíli, kdyby měl vyučující možnost 
do systému větrání během hodiny zasahovat – například upravovat teplotu přiváděného vzduchu 
či intenzitu větrání, případně úplně větrání v učebně vypnout. Toto je ovšem možné rozporovat 
otázkou finančních nákladů a smyslu instalace systému, který by neměl být využíván. 

 

 Zhodnocení k učebně č. 3  
Pro učebny, které jsou umístěné v objektu staré školy z 19. století, by bylo vhodné například 
instalovat čidla CO2, která budou vyučujícímu signalizovat, kdy je v učebně dosaženo limitní hodnoty 
a je třeba učebnu vyvětrat. Toto považuji za vhodné opatření pro objekty, do nichž není instalace 
vzduchotechnického systému vhodná z technických či ekonomických důvodů. Kvalita vzduchu se 
pravděpodobně ani potom nebude pohybovat v ideálních hodnotách, ale bude-li se vyučující 
signalizací řídit, dojde ke zlepšení. Opět ale považuji za velmi důležité seznámit uživatele s funkcí a 
především pozitivy, které s sebou vyšší intenzita větrání přináší. 

 

Poznámka: 

Vzhledem k termínu zpracování této diplomové práce nebyla data měřena pro letní období, 
z výsledků dotazníku a rozhovoru s vyučujícími lze ovšem usoudit, že klíčovým problémem je vysoká 
teplota vnitřního vzduchu a vzduchu přiváděného vzduchotechnickým systémem v letním období. 
Největší komfort by byl jistě zajištěn instalací chlazení do vzduchotechnické jednotky. Nejprve by 
ovšem měly být posouzeny opatření pasivního charakteru ke snížení tepelných zisků místností. 
Problematice letního období se tato práce nevěnuje.   
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