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Vnitřní prostředí staveb 

Definice hygienika: 

je definováno hodnotami fyzikálních, 

chemických a biologických ukazatelů …  

 

Definice energetika: 

je definováno návrhovými hodnotami teploty, 

relativní vlhkosti vzduchu a objemového toku 

výměny vzduchu, případně rychlostí proudění 

vnitřního vzduchu a osvětlenosti uvnitř budovy 

nebo zóny. 

 



Požadavky na parametry vnitřního 

prostředí staveb 

dříve (do roku 2000) 

 

   zákon č. 20/1966 Sb. 

 

 

   

   sbírka Hygienických 

          předpisů 

nyní 

zákon č. 20/1966 Sb. 

zákon č. 258/2000 Sb. 

zákon č. 183/2006 Sb. 

zákon č. 262/2006 Sb.  

zákon č. 309/2006 Sb.  

       

 

           nařízení vlády 

               vyhlášky 

 



Prováděcí předpisy k zákonům … (MZ ČR) 

 NV č. 93/2012 Sb., NV č. 361/2007 Sb. – 

pracovní prostředí, ve znění NV č. 68/2010 Sb. 

 Vyhláška č. 137/2004 Sb. – stravování 

novel. vyhláškou č. 602/2006 Sb. 

 Vyhláška č. 410/2005 Sb.  - školství  

novel. vyhláškou č. 343/2009 Sb.  

 Vyhláška č. 135/2004 Sb. - bazény 

 Vyhláška č. 6/2003 Sb. – pobytové prostory 

     



NV č. 272/2011 Sb. – o ochraně před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 

NV č. 106/2010 Sb., kterým se mění  

NV č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před 

neionizujícím zářením  

 

 

     



Platné předpisy stanovující limity pro jednotlivé faktory 

vnitřního prostředí + požadavky na větrání 



Obecné kritérium pro stanovení 

nezbytného množství větracího 

vzduchu vychází z produkce CO2: 

 

při produkci 20 l.h-1/os, bez dalšího 

vnitřního zdroje, při venkovní 

koncentraci 0,03 % CO2 a požadované 

vnitřní  0,12 až 0,15 % CO2 vychází 

             cca 15 až 25 m3h-1/os 



Vyhláška č. 20/2012 Sb.  

- pobytové prostory: 

množství vyměňovaného venkovního 

vzduchu je 25 m3 na osobu, nebo 

minimální výměna vzduchu 0,5 h-1. Jako 

ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží 

oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve 

vnitřním vzduchu nesmí překročit 

hodnotu 1500 ppm. 



Účinky CO2 na lidský organismus 



Vyhláška č. 20/2012 Sb.  

- byty: 

obytné místnosti musí mít zajištěno 

dostatečné větrání venkovním vzduchem 

a vytápění v souladu s normovými 

hodnotami 



Vysoká kvalita vnitřního prostředí 

 
 Teplota interiéru, omezení průvanu  

 Teplota povrchů obvodových konstrukcí  

 Kontinuální přívod čerstvého vzduchu  

 Optimální vlhkost interiéru  

 Minimalizace materiálů uvolňujících zdraví 

škodlivé látky  

 Akustický komfort  

 Přirozené osvětlení  

 Vizuální kontakt s okolím, se zahradou  

 Zamezení přehřívání v létě  

 



 

Tepelné podmínky mají mnohem větší vliv 

na subjektivní pocit pohody člověka, míru 

odpočinku i skutečnou produktivitu práce 

než nežádoucí škodliviny či obtěžující hluk.  

 

 



 

 

 

 

Individuální vnímavost tepelného stavu prostředí 

ČSN EN ISO 7730 
Mírné tepelné prostředí, 

Stanovení indexu PMV  

a PPD 



Produkce vlhkosti v bytech (ČSN EN 15665) 

Vodní pára – bdělé osoby               55 g/h na osobu 
 

Vodní pára – spící osoby                 40 g/h na osobu 
 

Snídaně                                            50 g/h na osobu 
 

Oběd                                                 300 g na osobu 
 

Vaření na plynu                                 350 g/den 
 

Praní/sušení                                      1200 g/praní 
 

Sprchování                                        300 g/sprcha 

 

4členná rodina /den                8 – 10 kg 



Důsledek nedostatečného větrání 
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Pohoda prostředí v závislosti  
na vlhkosti vzduchu 



Růst mikroorganismů v závislosti na 

relativní vlhkosti vzduchu 

 



Větrání 

systémy přirozeného větrání infiltrací neumožňují 

v podstatě regulovat množství větracího vzduchu  

 

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ 

(jako nezávislé větrání souběžně s otopnou 

soustavou, nebo teplovzdušné vytápění) 

s řízeným podílem čerstvého vzduchu buď ručně, 

nebo automaticky (čidla vlhkosti, CO2, TVOC).  



                                  hygienické 

                                  požadavky 

                                  = minimální 

                                             množství 

                                             větracího 

                                             vzduchu 



ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 

Část 2: Požadavky  

 

Intenzita větrání        

obytných prostor           0,3  až  0,6 h-1 

 



 

  ČSN EN 15251 Vstupní parametry 

vnitřního prostředí pro návrh  

a posouzení energetické 

náročnosti budov s ohledem  

na kvalitu vnitřního vzduchu 



Trvalé větrání v době přítomnosti osob 

Kat 

Výměna vzduchu Obývák a ložnice Odváděný vzduch (m3.h-1) 

m3.h-1/m2 h-1 m3.h-1/m2 m3.h-1/os kuchyň koupelna WC 

I 1,8 0,7 5,0 36 100 72 50 

II 1,5 0,6 3,6 25 72 54 36 

III 1,3 0,5 2,0 14 50 36 25 

Nepřetržité větrání, výška interiéru 2,5 m ….. 



Koncentraci CO2 podle ČSN EN 15251 

Kategorie Koncentrace CO2 nad 

venkovní koncentrací 

I 350 

II 500 

III 800 



• ČSN EN 15 665 Větrání budov – 

Stanovení výkonových kritérií pro 

větrací systémy obytných budov  - jsou  

uvedeny švýcarské požadavky na větrání 

bytů - dávka vzduchu na osobu 30 m3.h-1.  

 

• Změna Z1 (únor 2011) 

 



Požadavky na větrání obytných budov 

ČSN EN 15665/Z1 

Požadavek 

Trvalé větrání 
(průtok venk. vzduchu) 

Nárazové větrání 
(průtok odsávaného vzduchu) 

Intenzita 

větrání 

[h-1] 

Dávka venk. 

vzd./os 

[m3/(h.os)] 

Kuchyně 

[m3/h] 

 

Koupelny 
[m3/h] 

WC 
[m3/h] 

 

Minimální 

hodnota 
0,3 15 100 50 25 

Doporuč. 

hodnota 
0,5 25 150 90 50 

Při dlouhodobé nepřítomnosti lze připustit intenzitu větrání 0,1 [h-1] 

(int.větr. =  jen venkovní vzduch, intenz.výměny vzduchu = venk. i oběhový vzduch) 



ZKUŠENOSTI 

• Pro zajištění hodnoty 1200 až 1500 ppm CO2 postačí   

19 m3/h čerstvého vzduchu na osobu při základním 

větrání -  plně dostačující pro subjektivní vnímání 

kvalitního prostředí s omezením rizik neúnosného 

vysoušení interiérů.  

• Je vhodné dodržet příčný obraz proudění místnosti, při 

vyloučení průvanu, proudových zkratů a nevětraných 

částí prostor.  

• Celková koncepce distribuce a pohybu vzduchu musí 

vycházet „z produkce škodlivin v bytě“, tj. maximální 

požadavek na kvalitu vzduchu v obytných prostorách - 

až k WC, koupelnám a kuchyni. Zároveň se tím vytváří 

přirozená bariera proti šíření odérů do obytných prostor.  

 



Vyhláška č. 20/2012 Sb.  

- místnosti se spotřebiči paliv: 

musí být zajištěn přívod venkovního 

vzduchu rovný minimálně průtoku 

spalovacího vzduchu pro jmenovitý 

výkon a typ spotřebiče 

 

ČSN 15665 Z1 

větrání prostorů se spotřebiči paliv 

- TPG 70401 



Plynové spotřebiče v provedení A 

Místnost se spotřebiči typu A musí mít 

alespoň jednonásobnou výměnu 

vzduchu, a to při zavřených oknech  

a dveřích 

(odsávací digestoře) 

TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 



Plynové spotřebiče v provedení B 

 Při p = 4 Pa 

1,6 m3.h-1 

na 1 kW  
jmen. tep.příkonu 

TPG 704 01  



        

                 Vytvoření podtlaku 

                HROZÍ NEBEZPEČÍ PORUŠENÍ TAHU KOMÍNA  

                A VRACENÍ SPALIN DO MÍSTNOSTÍ 

 

 

 



Oxid uhelnatý CO 

• váže se s hemoglobinem a snižuje 

okysličování krve 

• nižší koncentrace – snadná, 

unavitelnost, poruchy úsudku, závratě, 

poruchy vidění, poruchy 

kardiovaskulární  

• vyšší koncentrace - příznaky otravy, 

bezvědomí, křeče, poruchy dýchání, smrt  



Údržba a čištění VZT 

Není to jen výměna filtrů ! 

 

 

   ČSN EN 15780 Větrání budov – 

Vzduchovody – Čistota 

vzduchotechnických zařízení 







 
Bez dostatečného  

V Ě T R Á N Í 

nelze zajistit 
kvalitní vnitřní 
prostředí budov 

                            Děkuji za pozornost 


