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1. Úvod 

Předmětem této studie bude téma “Vnitřní prostředí bytových domů“. Na 

problematiku kvality prostředí v interiéru budov je třeba nahlížet z více úhlů. Na 

jedné straně je třeba zajistit pohodu uživatelů, na jejichž zdraví má vnitřní 

prostředí budov vliv během pobytu v místnosti, na druhé je to zhodnotit 

adekvátnost energetické náročnosti, nutné k zajištění požadovaných podmínek. 

V posledních dekádách jsme svědky klimatické změny, která má za následek 

mimo jiné i zvyšující se požadavky na komfort uživatelů v letních měsících. 

Problémem se jeví jak administrativní, tak obytné budovy s velkým procentem 

prosklených ploch a jejich nevhodnou orientací k světovým stranám. Snahou 

všech projektantů by mělo být navrhování systémů zajištujících požadovanou 

kvalitu vnitřního prostředí, s ohledem jak na uživatele, tak na celkovou spotřebu 

energie budovy. [1] 

2. Teorie vnitřního prostředí 

Vnitřní prostředí popisuje stav prostředí v interiéru budov, se kterým člověk 

v místnosti neustále vzájemně interaguje. S ohledem na délku expozice lidé 

reagují na vnitřní prostředí ve snaze o eliminaci nepříznivého působení a 

dosažení komfortu. 

S nástupem technologií došlo u člověka ke změně jeho chování a náplně 

práce během dne. Doby, kdy lidé trávili většinu dne manuální činností venku, jsou 

dávno pryč, trendem současnosti je pobyt v uzavřených prostorech téměř po celý 

den. Americká studie The National Human Activity Pattern Survey (NHAPS): A 

Resource for Assessing Exposure to Environmental Pollutants (v překladu 

Národní průzkum vzorků lidské činnosti: Zdroj pro hodnocení expozice látkám 

znečišťující životní prostředí), kterou v roce 2001 publikoval Neil E. Klepeis 

s kolektivem ukazuje, že člověk stráví až 90% svého života ve vnitřním prostředí. 

[10] 

https://indoor.lbl.gov/sites/all/files/lbnl-47713.pdf
https://indoor.lbl.gov/sites/all/files/lbnl-47713.pdf
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Obrázek 1 – Průměrné procento času, který respondenti během dne strávili ve vnitřním prostředí [10] 

Graf v Obr. 1 ukazuje, že 68,7% času během běžného dne, tráví respondenti 

studie v místě bydliště, 11% v jiné než v nabízené lokalitě, 7,6% venku, 5,4% 

v kanceláři, 5,5% v dopravním prostředku a 1,8% v baru či restauraci. 

Bohužel mnozí lidé se mylně domnívají, že vzduch v místnosti je kvalitnější 

než venkovní, což ve většině případů není pravda. Může za to často špatné 

větrání a zdroje škodlivin v interiéru. Vnitřní prostředí budov je třeba vnímat jako 

důležitý prvek ovlivňující zdraví člověka, kvalitu bydlení i celkovou hodnotu 

budovy. 

V souvislosti s hodnocením kvality pobytu osob v budovách se setkáváme 

s pojmy „Syndrom nemocných budov“ (Sick Building Syndrome – SBS) nebo 

„Syndrom nemocí z budov“ (Building Related Illnesses – BRI). Název druhého 

z výše zmíněných pojmů asi lépe vystihuje vnímání nevyhovujícího vnitřního 

prostředí uživatelů budov. Lidé postiženi SBS nebo BRI pociťují při pobytu 

v budově příznaky podobné příznakům nachlazení, tj. bolest hlavy, únava a 

rýma, které mizí okamžitě po opuštění dané stavby. [1,2,11] 

 

Mezi nejčastější možné příčiny obtíží patří: [11] 

 nadměrná rychlost proudění vzduchu, jeho nevhodné proudění a nízká 

teplota.  

 mikrobiální alergeny z klimatizačního zařízení a domácí prach 

z kobercové podlahoviny 
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 poruchy termoregulace spočívající v nadměrných teplotách 

v místnosti, vysoké relativní vlhkosti, nefyziologického denního 

průběhu teploty 

 zápach z klimatizačního zařízení 

 

Syndrom se vyskytuje převážně u novostaveb, obyvatelé starých budov s ním 

nemají tak časté zkušenosti. Odstranění tohoto problému bývá bohužel velmi 

náročné, protože se nadají jasně definovat jeho příčiny. Nejlepší je tedy situaci 

předcházet a věnovat zvýšenou pozornost ukazatelům kvality vnitřního prostředí 

budov již při jejich návrhu. [1,2] 

 

2.1 Složky vnitřního prostředí 

Vnitřní prostředí je popsáno těmito složkami:  

 Tepelně vlhkostní mikroklima 

 Kvalita vzduchu – odérové mikroklima, toxické mikroklima, aerosolové 

mikroklima, mikrobiální mikroklima 

 Akustické mikroklima 

 Světelné mikroklima 

 Elektromagnetické mikroklima 

 Elektroiontové mikroklima 

 Ionizační mikroklima 

 Psychický komfort 

Prostředky pro tvorbu a ovlivňování mikroklimatu jsou stavební konstrukce, 

vytápění a vzduchotechnika. Vzhledem k povaze diplomové práce, která řeší 

vzduchotechnická zařízení bytového domu, dále detailněji popíši první dvě 

zmiňované složky vnitřního prostředí. 

2.2 Tepelně vlhkostní mikroklima 

Tepelně vlhkostní mikroklima je stav vnitřního prostředí tvořený tepelnými a 

vlhkostními toky mezi člověkem a jeho okolím. [1,2] Na základním mikroklimatu 

prostředí se podílí vnější klima, spolu se všemi vnitřním zdroji tepla a vodní páry. 
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2.2.1 Tepelná pohoda 

Stav, ve kterém je člověk spokojený s tepelnými podmínkami v místnosti, 

nazýváme tepelná pohoda. Pro vyhodnocení tohoto stavu je nutné posoudit 

faktory, které tepelnou pohodu přímo ovlivňují. Lze je rozdělit do dvou hlavních 

skupin a to faktory osobní a faktory prostředí. Mezi osobní faktory řadíme 

metabolické teplo člověka a tepelný odpor oděvu. Mezi faktory prostředí patří 

teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, rychlost vzduchu a teplota okolních 

ploch. Pro doplnění je třeba dodat, že vliv na tepelnou pohodu má i věk, pohlaví, 

množství podkožního tuku a schopnost adaptace dotazovaného člověka. [1,4] 

Je tedy zřejmé, že konečné vyhodnocení tepelné pohody je značně 

subjektivní a nelze vždy docílit vnitřního tepelně vlhkostního mikroklimatu, které 

by bylo příjemné pro všechny přítomné osoby v místnosti. Abychom se k nějakým 

výsledkům skutečně dostali, používáme k vyhodnocení index PMV (Predicted 

Mean Vote = předpokládaná průměrná volba) a index PPD (Predicted 

Percentage of Dissatisfied = předpokládané procento nespokojených). PMV 

předpovídá střední tepelný pocit hodnotících osob, založený na tepelné 

rovnováze lidského těla. PPD ukazuje kvantitativní předpověď procenta osob 

nespokojených s tepelným prostředím. Oba indexy využívají sedmibodovou 

stupnici odpovědí od -3 do +3, tj. od pocitu zima až po horko. Odpovědi -1 až +1, 

tj. mírné chladno, neutrální a mírné teplo, se považují za uspokojující stav pro 

dotázané osoby. Zbytek odpovědí představují nespokojené osoby s daným 

vnitřním prostředím, kteří pociťují zimu, chladno nebo naopak teplo, horko. [2,3] 

 

2.3 Kvalita vzduchu 

Kvalita vzduchu v místnosti výrazně ovlivňuje zdraví člověka. Jak již bylo 

řečeno, dnešní populaci lidí lze označit za „indoor generation“, i když si to většina 

z nás nepřipouští. Ve stavebnictví se již běžně klade důraz na snížení 

energetických ztrát objektu, což vede k instalaci těsných oken i celé obálky 

budovy. Bohužel tomu ovšem neodpovídá péče o kvalitu a dostatečnou výměnu 

vzduchu v interiéru. Po výměně často dřevěných původních oken mizí u starých 

staveb přirozená infiltrace. Novostavby doplácejí na snahu šetřit při jejich návrhu 

a realizaci, špatně řešená vzduchotechnika není ojedinělým úkazem. Problémem 
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je vznik plísní a nadbytečné vlhkosti vzduchu. To může zvyšovat riziko vzniku 

astma až o 40% a jiných dýchacích problémů. Nedostatečná výměna vzduchu 

zase nahrává ke zvýšené koncentraci nebezpečných látek v ovzduší a vzniku 

alergií u dětí i dospělých. [3,5] 

Kvalita vzduchu (IAQ = indoor air quality) je ukazatel druhů a množství 

znečišťujících látek v ovzduší, které by mohly způsobit diskomfort nebo riziko 

nepříznivých účinků na zdraví lidí (popř. zvířat, nebo poškození vegetace). Za 

přijatelnou kvalitu vzduchu se považuje ovzduší, v němž nejsou žádné škodlivé 

koncentrace znečišťujících látek určené odbornými autoritami, a se kterým 80% 

nebo více exponovaných uživatelů nevyjadřuje nespokojenost. [3,5] 

2.3.1 Odérové mikroklima 

Odéry jsou plynné složky ovzduší, které vnímáme jako pachy nebo vůně. 

Jedná se o organické anorganické látky, které se do ovzduší místnosti dostávají 

z venkovního prostředí, nebo se jejich zdroj nachází přímo v interiéru budovy. 

Zdrojem nepříjemných odérů, pachů, jsou například procesy spalování 

(automobilová doprava, cigaretový kouř), stavební materiály použité v interiéru 

místností (např. nátěry, dřevotřískové desky, laky), činnosti člověka (cvičení, 

připálený tuk při vaření, čisticí prostředky). Zdrojem příjemných odérů, vůní, jsou 

ve venkovním prostředí kvetoucí rostliny, v interiéru pak aromalampy, kosmetika, 

parfémy, jídlo nebo dřevo, jako použitý materiál. 

Člověk odéry vnímá čichem nejintenzivněji ihned po příchodu do místnosti, 

až po dobu nasycení sliznice. Poté následuje rychlá adaptace (cca po 5-15 

minutách pobytu ve vnitřním prostředí), při které si zvyká i na nepříjemné pachy 

a dále již nevnímá jejich vzrůstající koncentraci. Při dlouhodobé expozici ovzduší 

s vysokou koncentrací odérů nastává u osob ke snížení výkonnosti, soustředění, 

pocitu únavy a nevolnosti. Nejhůře lidé reagují na pachy odpovídající dnešní 

civilizaci, tj. na prací prostředky, barviva a chemikálie. Čich je velmi individuální, 

ovšem obecně platí, že těhotné ženy jsou nadměrně citlivé na odérové vjemy. 

Naopak se stářím čichový smysl klesá, nejlepší čich mají lidé ve věku 30-60 let, 

poté dochází k pozvolnému zhoršování. [1,2] 
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2.3.2 Toxické mikroklima 

Toxické mikroklima je tvořeno toxickými plyny, kterým je člověk vystaven. 

Zdrojem je člověk sám a jeho činnost, materiály tvořící vnitřní vybavení místností 

a stavební materiály. Vyhláška č. 6/2003 stanovuje hygienické limity chemických, 

fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 

některých staveb. Mezi tyto škodliviny, které se nachází v obytných budovách, 

patří: [2,3] 

- těkavé organické látky - VOC:  

o Zdroj: cigaretový kouř, čisticí prostředky, nátěry, barvy, koberce, 

rozpouštědla, kosmetika 

o Účinky na člověka: krátkodobá expozice dráždí sliznic, dlouhodobá 

expozice poruchy nervové soustavy, jater a ledvin 

- ozon - O3:  

o Zdroj: elektrostatické čističe vzduchu, kopírky 

o Účinky na člověka: krátkodobá expozice dráždí sliznic 

- oxid uhelnatý - CO:  

o Zdroj: nedokonalé spalování pevných paliv v kamnech, plynové 

spotřebiče bez odtahu, garáž sousedící s pobytovými místnostmi, 

cigaretový kouř 

o Účinky na člověka: při nízkých koncentrací bolest hlavy, nevolnost, 

ztráta koordinace; při vysokých koncentrací hrozí otrava a smrt 

- oxidy dusíku - NOx:  

o Zdroj: procesy spalování – tabákový kouř, plynové spotřebiče 

o Účinky na člověka: dráždí sliznic a dýchacího systému 

- oxidy síry - SOx:  

o Zdroj: kamna na uhlí, karosen a naftu, cigaretový kouř 

o Účinky na člověka: dráždivé účinky, váže se na pevný aerosol, může 

způsobit poleptání dýchacích cest 

- polycyklické aromatické uhlovodíky:  

o Zdroj: nedokonalé spalování fosilních paliv, především automobilová 

doprava 

o Účinky na člověka: poruchy reprodukce, karcinogenní látky způsobující 

rakovinu 
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- formaldehyd:  

o Zdroj: cigaretový kouř, koberce, laky, barvy, kosmetika, dřevotřískové 

desky, plast 

o Účinky na člověka: pocit únavy a nevolnosti, podrážděné sliznice, 

karcinogen způsobující rakovinu 

 

2.3.3 Aerosolové mikroklima 

Aerosol je heterogenní směs malých pevných nebo kapalných částic 

v plynu. Zjednodušeně můžeme hovořit o dýmu a mlze. Aerosol vzniká v přírodě 

například sopečnou činností i činností člověka (zemědělství, spalovací motory, 

vaření, cigaretový kouř). Do interiéru se dostává venkovním vzduchem, nebo 

vzniká přímo na místě. Podle velikosti rozlišujeme inhalovatelné (menší než 10 

nm), jemné (menší než 2,5 nm) a ultrajemné (menší než 1 nm) částice. 

Nebezpečí pro člověka představuje pronikání do horních a dolních cest 

dýchacích, ultrajemné částice se mohou dostat až do plicních sklípků a krve. To 

vede ke snížení kapacity plicních funkcí u dětí i dospělých a nebezpečí vzniku 

kardiovaskulárních chorob. [8]  

Koncentrace prachových částic v ovzduší je celoročním problémem 

především měst a průmyslových oblastí. Ke zhoršení naměřených hodnot na 

venkově pak dochází vždy v zimních měsících, kdy se setkáváme s kombinací 

špatných rozptylových podmínek vlivem inverze a s topením v domácnostech 

v kotlích na pevná paliva. Dlouhodobě se bojuje s koncentrací pevných částic 

v ovzduší například iniciativou Ministerstva životního prostředí, kdy lidé mohou 

zažádat o takzvanou „Kotlíkovou dotaci“. Dotace podporuje výměnu kotle na 

pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla.[5] 

 

2.3.4 Mikrobiální mikroklima 

Mikroorganismy v ovzduší představují bakterie, plísně a jejich spory, pyly a 

viry. Stejně jako u odérového mikroklimatu, se do interiéru šíří z venku nebo se 

jejich zdroj nachází uvnitř. Maximální povolená koncentrace bakterií nebo plísní 

je 500 KTJ (KTJ = kolonií tvořících jednotek) na 1m3 vzduchu aktivně nasávaným 
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pomocí aeroskopu. [7] Riziko vzniku mikroorganismů v místnosti zvyšuje vlhkost, 

zanedbaná údržba vzduchotechnického systému i samotných staveb a špatné 

návyky uživatelů budov. 

 

3. Požadavky na bytové větrání 

Základním důvodem větrání je zajistit čerstvý vzduch obyvatelům vnitřního 

prostředí. Požadavky na větrání obytných budov jsou: účinnost při provozu, 

rovnoměrnost při provozu, minimální hlučnost zařízení, možnost minimálního 

zásahu do provozu systému uživatelem, zabránění šíření pachů a požáru. [1,2] 

Větrání obytných místností by mělo být trvalé a přímé, tedy výhradně 

čerstvým venkovním vzduchem. Přidružené místnosti mohou být větrány 

přivedeným vzduchem z obytných místností. Nikdy ovšem ne ze schodišťového 

prostoru. Větrání hygienických místností pak může být nárazové, dle aktuální 

potřeby. Zjednodušeně lze říci, že větrání by mělo probíhat od nejčistší místnosti 

v bytě po tu nejšpinavější. [2] 

Mezi lidmi stále panuje představa, že pro ideální větrání místnosti stačí 

jednoduše otevřít okno. Málokdo to ovšem činí pravidelně a vícekrát za den, což 

má za následek v kombinaci s těsnými obálkami budov a prachem ve venkovním 

vzduchu nevyhovující kvalitu vnitřního prostředí. [1,2,6]  

Pro vnitřní prostředí bytových domů platí, že je to stav velmi proměnlivý, 

protože závisí hlavně na obyvatelích budovy. Produkce škodlivin v interiéru 

odpovídá životnímu stylu a potřebám osob užívajících byty, nelze tedy stanovit 

dopředu přesné množství CO2, vodní páry a ostatních škodlivin, se kterými je 

nutné při návrhu vzduchotechniky počítat. [2] 

 

3.1 Zdroje vodní páry a oxidu uhličitého v interiéru 

Mezi hlavní škodliviny, se kterými se vzduchotechnické systémy 

v bytových domech musejí vypořádat, patří vodní pára a oxid uhličitý. Jejich 

zdrojem v interiéru jsou všechny činnosti obyvatele prostředí i člověk sám. 
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Produkci vodní páry v bytě znázorňuje Tab. 1. Je zřejmé, že člověk svými 

návyky může množství vznikající vodní páry redukovat. Značné rozdíly jsou 

například při sušení prádla v místnosti vypraného v pračce s programem na 

odstřeďování vody, nebo používání vany místo sprchového koutu při každodenní 

hygieně. V místnosti se zvyšuje relativní vlhkost i díky větracímu venkovnímu 

vzduchu. [1] 

 

Tabulka 1 – Zdroj vodní páry v bytě [1] 

 

Množství vyprodukovaného oxidu uhličitého pak odpovídá hlavně 

obsazenosti místností, délce pobytu osob v interiéru a intenzitě aktivity, kterou 

v místnosti provozují. Tab. 2 ukazuje, že hodnoty CO2 budou značně rozdílné, 

jestliže se v místnosti uskuteční kruhový trénink o 12 lidech než při rodinné 

návštěvě o stejném počtu osob. Na konečnou koncentraci CO2 v místnosti má 

zásadní vliv intenzita výměny vzduchu, díky které dochází k naředění škodlivin 

ve vzduchu. 

 

Tabulka 2 – Produkce CO2 člověkem při různé aktivitě [2] 
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3.2 Platné vyhlášky a normy 

Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb, Vyhláška o technických požadavcích na stavby, 

je požadováno zajistit v pobytových místnostech v době pobytu osob výměnu 

venkovního vzduchu o minimálním objemu 25 m3/osobu, nebo se musí minimální 

intenzita větrání rovnat 0,5 1/l. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží 

oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit 

hodnotu 1500 ppm. [6,8]  

Pro obytné budovy dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., že musí být zajištěno větrání 

venkovním vzduchem v souladu s normovými hodnotami viz. Tab. 3. 

 

Požadavek 

Trvalé větrání  
(průtok venkovního vzduchu) 

Nárazové větrání 
(průtok odsávaného vzduchu) 

Intenzita 
větrání 
[h/1] 

Dávka 
venkovního 

vzduchu na osobu 
[m3/(h*os)] 

Kuchyně 
[m3/h] 

Koupelny 
[m3/h] 

WC 
[m3/h] 

Minimální hodnota 0,3 15 100 50 25 

Doporučená 
hodnota 0,5 25 

150 90 50 

Tabulka 3 – Požadavky na větrání obytných budov dle ČSN EN 15665/Z1 [8] 

 

Větrání obytných budov musí být navrženo tak, aby bylo schopné provozu za 

všech venkovních klimatických podmínek. Ty by neměly ovlivňovat kvalitu 

vnitřního prostředí budov. [9] 

4. Úspora energie a bytové větrání 

Každým rokem celosvětově vrůstá spotřeba energetických surovin, přičemž 

dochází k vyčerpávání jejich zdrojů. Hledají se proto cesty, jak energií šetřit ve 

všech směrech a oblastech lidské činnosti. Úspory energie nutné k provozu 

budovy lze dosáhnout optimalizací návrhů vnitřních systémů budovy. Vnitřní 

prostředí se dá udržovat v požadované kvalitě i díky systémům větrání, které májí 

ovšem vysoké požadavky na systémy elektro, zajišťující pohony zařízení, 

regulaci výkonů a signalizaci. Důležité je vybrat správný způsob větrání budovy, 

který odpovídá účelu stavby a chování jejích uživatelů. Zároveň je nutné brát 

zřetel na potřebu snížení energetických potřeb vzduchotechnických systémů.  
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4.1 Koncept větrání bytových domů v ČR 

V minulosti se větrání bytových domů řešilo pouze pomocí přirozeného 

větrání. To využívá průtoku vzduchu vyvolaného rozdílem tlaku vně a uvnitř 

větraného prostoru. Tento způsob větrání je sice energeticky nenáročný, ale 

bohužel velmi nestabilní, jelikož je závislý na velkém množství faktorů, mezi které 

patří rychlosti větru, rozdíl teplot vnitřního a venkovního vzduchu, orientace a 

řešení budovy, hloubka větrané místnosti, škodliviny ve venkovním vzduchu 

nebo i způsob užívání bytové jednotky. Mezi přirozené větrání řadíme větrání 

okny, infiltrace, šachtové větrání a větrání přes pasáže a zimní zahrady. Pro 

budovy ve městech je přirozené větrání nevhodné hned z několika důvodů. 

V letních měsících vznikají tzv. „Tepelné ostrovy“, kdy se města díky množství 

zastavěné plochy a akumulaci tepla v konstrukcích přehřívají a ani v noci 

nedochází ke kýženému ochlazení venkovního vzduchu. Dalším problémem je 

hluk a prach, který se dostává do místností z venkovního prostředí nebo i 

nevhodná orientace budovy a vlivu okolní zástavby na proudění vzduchu do 

budovy. [1,2,9,11] 

Nucené větrání využívá pro splnění požadavku trvalé účinnosti bytového 

větrání mechanický prvek-ventilátor. Systémy nuceného větrání můžeme rozdělit 

z hlediska tlaku vzduchu ve větrané místnosti na rovnotlaké, podtlakové a 

přetlakové. Podle dispozičního řešení a umístění vzduchotechnické jednotky 

v budově pak na centrální a lokální. Přítomnost ventilátoru přináší nutnost 

napojení elektroinstalace a možnosti vzniku nežádoucího hluku, který se může 

šířit celou soustavou až do bytu nebo obtěžovat obyvatele sousední zástavby. 

[1,2,4,9,11] 

S ohledem na současné normy a předpisy se jako vhodné řešení větrání 

bytových domů jeví hned několik typů systémů: 

 Hybridní větrání kombinuje přirozené větrání a nucené, a 

překonává tím nestabilitu přirozeného větrání. Výsledkem je úspora 

energie a zároveň nedochází k degradaci jiných složek vnitřního 

prostředí například průvanem.  



18 
 

 Podtlakové větrání, u kterého prací ventilátoru vzniká mírný podtlak 

v celém bytě, který zabezpečí, aby se vzniklé škodliviny nešířily do 

okolí. 

 Nucené rovnotlaké větrání nevytváří ani podtlak ani přetlak, jelikož 

se množství přiváděného vzduchu do bytu rovná množství vzduchu 

odváděného. 

4.2 Možnosti úspory energie 

Větrání způsobuje až 55% tepelné ztráty v nízkoenergetické budově. Je 

vhodné tedy při návrhu myslet na tento fakt, a snažit se o minimalizaci těchto 

ztrát i při návrhu bytových domů. Nejdůležitější je samozřejmě správná volba 

konceptu větrání budovy. Jak již bylo řečeno, vhodné je omezit možnost regulace 

systému větrání samotnými uživateli. Lidé mohou snadno svým zásahem a 

snahou o regulaci narušit stabilitu celé soustavy, což může vést i k větší spotřebě 

energie a absenci funkčnosti systému. Bytové větrání by také ideálně mělo 

pružně reagovat na aktuální podmínky a potřeby obyvatelů budovy. Dosáhnout 

toho lze pomocí řídicího systému, který se skládá z jednotlivých regulátorů 

náležících ke všem prvkům vzduchotechnického systému. Díky tomu dochází 

k optimalizaci provozu a prohloubení jednotlivých vazeb mezi jednotlivými 

systémy TZB. V neposlední řadě je důležité zmínit využití zpětného získávání 

tepla. Rekuperace využívá odpadní teplo odváděného vzduchu pro předehřev 

přiváděného čerstvého vzduchu do místnosti. Možností úsporných řešení je 

samozřejmě mnohem více, ale vzhledem k povaze této práce jsem zmínila jen 

pár vybraných. [2,9] 

5. Závěr 

Snahou této studie bylo poukázat na důležitost vnitřního prostředí budov. 

Jeho kvalita má zásadní vliv na zdraví a pohodu osoby pobývající v interiéru 

stavby, jeho produktivitu a celkovou hodnotu budovy jako celku. Nemělo by se 

tedy při projektování budov zapomínat na kvalitní řešení vzduchotechnických 

systémů, které společně s vytápěním udržují vnitřní prostředí na požadované 

úrovni. Během návrhu by se mělo dbát i na energetickou náročnost systémů 

vzduchotechniky, protože špatný návrh může způsobit vysoké náklady provozu i 

špatné podmínky pro život v budově. 
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