
Série vzdělávacích webinářů ve spolupráci CZGBC/ČKA

Šetrná řešení v praxi:
Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

3. 3. 2021



• Cíl - představit komplexní pohled na šetrné budovy
• Praktické ukázky šetrných řešení
• Interaktivní formát online ZOOM
• Možnost dotazů přes Q&A
• Prezentace a kontakty budou k dispozici na komunikačních kanálech ČKA a 
CZGBC. 
• Debaty plánované vždy ve středu v 16:00 

Šetrná řešení v praxi

3. 3. 2021



• Sledujte na YouTube Rady

Nadcházející témata:

3. 3. 2021

10.3. Pasivní budovy a aktivní budovy 

17.3. Zdravé vnitřní prostředí - Bezpečné budovy, nové požadavky uživatelů

24.3. Zdravé vnitřní prostředí Home office/co chybí, kvalita, výhody, nevýhody

31.3. Zdravé vnitřní prostředí – Co-working – nový trend podpořený Covid

14.4. Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí - vzduch, zkušenosti z praxe

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm5bGAUALsNNng3RtvqninPZY6DJkCvSt


ŠETRNÁ ŘEŠENÍ V PRAXI

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Mluvčí:
• Jiří Cihlář, CEVRE, Obecné vysvětlení pojmů, příklady 
dobré praxe
• Zdeněk Zikán, Atrea, Legislativní požadavky na 
vzduchotechniku
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ATREA s.r.o.

Provozovna Rýnovice
ul. ČS Armády 32
Jablonec nad Nisou 

Provozovna Alej 
V Aleji 20
Jablonec nad Nisou
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Segmenty výrobního programu

rekuperační výměníky tepla
„vzduch-vzduch“

větrání
velkokuchyní

větrání a teplovzdušné vytápění 
rodinných domů a bytů

větrací jednotky
s rekuperací tepla
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www.atrea.cz
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Legislativní požadavky na 
vzduchotechniku
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Požadavky na větrání budov v zákonech

Stavební zákony
183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb

268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby – ve znění 20/2012
11/2014 Sb.hl.m. Nařízení hlavního města Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a 

technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)
163/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

Zdravotní zákony
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

6/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých 
staveb

591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích

Energetické zákony
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií – znění k 1.1.2021
264/2020 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov
480/2012 Sb. Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku
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Požadavky na větrání budov v zákonech

Ostatní zákony
410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
238/2011 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity 

písku v pískovištích venkovních hracích ploch
čá 2/2009 Věst. MZd Metodický návod - Měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního 

prostředí staveb
čá 5-6/1992 Věst. MZd Metodický návod pro  posuzování objektů  s umělým  ovzduším z  hlediska pracovního 

prostředí

137/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní 
hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 
- část větrání a zajištění mikroklimatických podmínek bylo v této vyhlášce zrušeno a nyní se 
objevuje v 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci
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Stavební zákony
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Stavební zákony

499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb

03.03.2021  © Ing. Zdeněk Zikán Zákony a vyhlášky CZ 9



499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb

Příloha č. 1
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499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb



Příloha č. 1
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební 

povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení

1. Pozemní (stavební) objekty
2. Inženýrské objekty
3. Provozní soubory stavby

1.4. Technika prostředí staveb
Dokládá se samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se na

a) zařízení pro vytápění staveb,
b) zařízení pro ochlazování staveb,
c) zařízení vzduchotechniky,
d) zařízení pro měření a regulaci,
e) zařízení zdravotně technických instalací,
f) plynová zařízení,
g) zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů,
h) zařízení slaboproudé elektrotechniky.
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Příloha č. 1
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební 

povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení

1.4.1. Technická zpráva
Uvádějí se základní údaje podle jednotlivých druhů zařízení

a) vytápění - bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob napojení na vlastní zdroj nebo na
venkovní rozvod, systém regulačního zařízení; zdůvodňuje se volba systému vytápění a přípravy teplé a
užitkové vody,

b) kotelny a předávací stanice - bilance potřeby tepla (hodinová a roční), bilance potřeby paliva a surovin,
dimenzování veškerého strojního zařízení (kotlů, čerpadel boilerů, výměníků apod.), dimenzování komínů,
stanovení počtu pracovních sil, zásady regulace a měření, požadavky na zajištění péče o životní prostředí,
bezpečnost práce a požární ochranu,

c) zařízení pro ochlazování staveb - základní orientační informace o jednotlivých vnitřních rozvodech a zařízení,
jejich základní dimenze a vedení, popis umístění spotřebičů chladu a koncových elementů, požadavky na
stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů jako strojoven chlazení, alokace venkovních zařízení
chladicích systémů, předávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a regulačních stanic,

d) vzduchotechnické zařízení - základní údaje (parametry venkovního a vnitřního prostředí, stručná
charakteristika a koncepce navrhovaného zařízení, výchozí podklady pro dimenzování zařízení), popis a
funkce vzduchotechnických zařízení a jejich provoz, požadavky na energie a média (elektřina, teplo, chlad,
pára, voda), přehled navržených výkonů a bilance spotřeby energií, návrh ochrany zdraví, ochrany proti hluku
a vibracím, řešení požární bezpečnosti vzduchotechnických zařízení, způsob ochrany životního prostředí,
zajištění bezpečnosti při realizaci a následném provozu zařízení,

499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb
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Příloha č. 1
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební 

povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení

1.4.1. Technická zpráva - pokračování
e) zařízení měření a regulace - stručný popis jednotlivých okruhů, jejich funkce, charakteristické údaje měřených

a regulovaných médií a charakteristika provozu a prostředí, výchozí parametry pro výpočty zařízení měření a
regulace,

f) zdravotně technické instalace - bilance potřeby vody, teplé vody, množství splašků, provozní podmínky (tlak,
rychlost, podmínky připojování na sítě technické infrastruktury),

g) plynová odběrná zařízení - bilance spotřeby plynu, druh a tlak plynového média, technické hodnoty
plynového zařízení, počty napojených spotřebičů, údaje o fakturačním popř. podružném měření odběru
plynu, základní údaje o regulačním a měřícím zařízení, místo a provozní podmínky připojení na plynovod
včetně umístění hlavního uzávěru plynu, popis technického řešení včetně schémat vedení rozvodu plynu v
budově,

h) zařízení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé prostory, energetické bilance
instalovaného a maximum soudobého příkonu, způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie, druh
osvětlení s údaji o požadované intenzitě, popis a zdůvodnění koncepce řešení; pro bleskosvody stručný popis
zařízení, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek,

i) zařízení slaboproudé elektroniky - popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na způsob a
charakter rozvodů, způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení,

j) zařízení vertikální dopravy osob - druhy zařízení (výtahy pro dopravu osob a nákladů, pro dopravu osob s
omezenou schopností pohybu a orientace, lůžek, evakuační, požární) s jejich základními parametry.
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Příloha č. 1
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební 

povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení

1.4.2. Výkresová část
Obsahuje pouze základní orientační schémata jednotlivých vnitřních rozvodů a zařízení, jejich základní
dimenze a vedení, dále případné umístění zařizovacích předmětů, požadavky na stavební úpravy a řešení
některých speciálních prostorů jako kotelen, předávacích stanic tepla, rozvoden, ústředen a regulačních
stanic, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části.

1.4.3. Výpočty
Zpracovávají se potřebné výpočty tepelně technické, akustické, osvětlení nebo oslunění.

499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb

Doporučení : 
zpracovávat už ve fázi PD pro stavební povolení nejen tepelně 

technické výpočty ale také akustické !
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499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb

Příloha č. 2
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Příloha č. 2
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby 

zpracované na základě územního rozhodnutí

3. Technika prostředí staveb
A. Pozemní (stavební) objekty

3.1. Zařízení pro vytápění staveb
3.1.1. Technická zpráva

a) ...........
d) přehled tepelných ztrát budovy po místnostech s uvedením ztrát prostupem, větráním,

celkových tepelných ztrát, přehled trvalých a proměnných tepelných zisků budovy,
e) přehled jednotlivých vzduchotechnických zařízení napojených na rozvody tepla s uvedením

jmenovitých potřebných tepelných příkonů (tepelného příkonu předehřívače, ohřívače, příp.
ohřívače vody),

m) výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu, stavební a technické řešení,
...........

499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb
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Příloha č. 2
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby 

zpracované na základě územního rozhodnutí
3. Technika prostředí staveb

3.2. Zařízení pro ochlazování staveb
3.2.1. Technická zpráva

a) soupis výchozích podkladů (použitých právních předpisů, technických norem)
b) klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky (uvažovaná nejvyšší venkovní výpočtová teplota, letní

entalpie vzduchu, počet provozních hodin s uvedením provozní doby, počet pracovních dní v týdnu a v roce),
c) popis základní koncepce chladicího zařízení,
d) výčet typů chlazených prostorů,
e) umístění nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod odpadního vzduchu, počet a umístění centrál

úpravy vzduchu,
f) zadání tepelných zátěží klimatizovaných prostorů, požadované parametry letní/zimní v klimatizovaných

prostorech,
g) potřeba chladu v jednotlivých typech místností,
h) hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí,
i) údaje o chladivech a jejich eventuální škodlivosti,
j) popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů s dodávkou chladu, seznam zařízení s

uvedením rozsahu úpravy vzduchu po stránce ochlazování a řízení relativní vlhkosti,
k) popis jednotlivých zařízení zdrojů chladu,
l) popisy jednotlivých koncových spotřebičů chladu,
m) umístění strojoven zdrojů chladu a jednotkových zařízení zdrojů chladu,
…………

499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb
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Příloha č. 2
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby 

zpracované na základě územního rozhodnutí
3. Technika prostředí staveb

3.2. Zařízení pro ochlazování staveb
3.2.1. Technická zpráva

Součástí technické zprávy mohou být rovněž :
- tabulka místností se základními teplotními a hlukovými parametry,
- tabulka zařízení se základními teplotními a energetickými parametry jednotlivých vzduchotechnických

zařízení pro dodávku chladu v budově,
- diagramy h-x s vyznačením úprav vzduchu v zařízeních.

499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb
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Příloha č. 2
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby 

zpracované na základě územního rozhodnutí
3. Technika prostředí staveb

3.3. Zařízení vzduchotechniky
3.3.1. Technická zpráva

a) soupis výchozích podkladů (zadání investora, použitých právních předpisů a norem),
b) klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky, uvažovaná nejvyšší a nejnižší venkovní výpočtová

teplota, výpočtová letní entalpie vzduchu, typ provozu - plně automatický, ruční, provozní režim - trvalý,
občasný (příležitostný), nepřerušovaný, přerušovaný apod., počet provozních hodin s uvedením provozní
doby, počet pracovních dní v týdnu a v roce,

c) požadované parametry vnitřního mikroklimatu s odvoláním na právní předpisy,
d) popis základní koncepce vzduchotechnického zařízení,
e) výčet typů prostorů větraných přirozeně nebo nuceně, zajištění předepsané hygienické výměny vzduchu v

jednotlivých prostorech,
f) minimální dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu cirkulačního,
g) umístění nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod vzduchu odpadního,
h) počet a umístění centrál úpravy vzduchu,
i) zadání tepelných ztrát a zátěží klimatizovaných prostorů, požadované parametry letní/zimní v

klimatizovaných prostorech,
j) požadavky na přívod čerstvého vzduchu a odvětrání místností,
k) vzduchové výkony v jednotlivých typech místností,
l) hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí,
m) údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace,
n) popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů,

499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb
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Příloha č. 2
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby 

zpracované na základě územního rozhodnutí
3. Technika prostředí staveb

3.3. Zařízení vzduchotechniky
3.3.1. Technická zpráva - pokračování

o) seznam zařízení s uvedením výkonových parametrů,
p) zařízení s uvedením rozsahu úpravy vzduchu,
q) popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení,
r) umístění zařízení - strojovny úpravy vzduchu, množství vzduchu, vedení kanálů do obsluhovaných prostorů,

distribuce vzduchu v prostoru,
s) požadavky zařízení na tepelné a chladicí příkony a elektrické příkony,
t) stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace, protihluková a protipožární

opatření na vzduchotechnických zařízeních,
u) popis způsobu zavěšení potrubí, uložení,
v) koncepce a rozsahy potrubních sítí rozvodů tepla a chladu,
w) rozsahy příslušenství potrubních sítí rozvodů tepla a chladu (počty a typy čerpadel, uzavírek a dalších

armatur),
x) pokyny pro montáž,
y) požadavky na uvádění do provozu (předepsané a smluvní zkoušky, komplexní vyzkoušení, zkušební provoz,

měření a seřízení průtoku vzduchu, měření hluku apod.).

499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb
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Příloha č. 2
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby 

zpracované na základě územního rozhodnutí
3. Technika prostředí staveb

3.3. Zařízení vzduchotechniky
3.3.1. Technická zpráva - pokračování

Součástí technické zprávy mohou být rovněž:
- tabulka místností se základními požadovanými teplotními, hlukovými a vzduchovými parametry,
- tabulka zařízení se základními vzduchovými a energetickými parametry jednotlivých vzduchotechnických

zařízení v objektu,
- tabulka protipožárních klapek,
- diagramy h-x s vyznačením úprav vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních.

3.3.2. Výkresová část
a) zakreslení vzduchotechnických rozvodů a zařízení do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší,

v měřítku 1:50 a větším, v případě složitějších a rozsáhlejších strojoven vzduchotechniky detailní výkresy
půdorysu 1:25, řezy prostorem 1:50, 1:25,

b) řezy v prostoru mimo strojovny,
c) funkční schémata jednotlivých vzduchotechnických zařízení,
d) vyznačení izolací,
e) funkční schémata potrubních sítí rozvodů tepla a chladu včetně páteřních vertikálních a horizontálních větví,
f) výkresy umístění potrubních sítí rozvodů tepla a chladu a jejich příslušenství (čerpadel, uzavírek a dalších

armatur),
g) zakreslení potrubních sítí rozvodů tepla a chladu a jejich příslušenství (čerpadel, uzavírek a dalších armatur)

do půdorysů jednotlivých podlaží od nejnižšího po nejvyšší, v měřítku 1:50 a větším.

499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb
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Příloha č. 2
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby 

zpracované na základě územního rozhodnutí
3. Technika prostředí staveb

3.3. Zařízení vzduchotechniky

3.3.3. Specifikace zařízení
Seznam strojů a zařízení, výkaz výměr se zpracovává (pokud není dohodnuto jinak) po jednotlivých
vzduchotechnických zařízeních a v souladu s označováním pozic prvků na výkresech.

C. Provozní soubory
C.5. Provozní vzduchotechnika
1. Technická zpráva

a) popis jednotlivých vzduchotechnických okruhů,
b) charakteristika jednotlivých zařízení a výpočet zvolených výkonů vzduchotechnických zařízení,
c) povrchová ochrana a barevné řešení,
d) druh a způsob provedení tepelných izolací,
e) požadavky na výrobu, montáž a vyzkoušení.

2. Výkresová část
a) celkové schéma,
b) dispozice v měřítku 1:100 nebo 1:50 s vyznačením potrubí, vzduchotechnických zařízení a dalších prvků a

jednotlivých vzduchotechnických okruhů.

499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb
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Stavební zákony

268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na 
stavby

znění 20/2012 Sb.

11/2014 Sb.hl.m. Nařízení hlavního města Prahy, kterým se stanovují 
obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby 

v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)
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§ 3 - Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) ....

i) obytnou místností část bytu, která splňuje požadavky předepsané touto vyhláškou, je

určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. Kuchyň, která má plochu nejméně 12 m2
a má zajištěno přímé denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s možností regulace tepla, je obytnou
místností. Pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2; u místností
se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m,

j) pobytovou místností místnost nebo prostor, které svou polohou, velikostí a stavebním

uspořádáním splňují požadavky k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby,

k) normovou hodnotou - konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota,

návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických

zařízení, obsažený v příslušné české technické normě 4), jehož dodržení se považuje za
splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky,

l) …

268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby
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§ 11 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění – znění 20/2012 Sb.

(1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené
osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních
budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu.

(2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami.

(3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v
souladu s normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty.
ČSN EN 15665, Změna Z1 – pro obytné budovy
ČSN EN 15251

(4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním
využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami.

(5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s
možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální
množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel
kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1
500 ppm.
ČSN EN 13779 – Větrání nebytových prostor,
6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní
prostředí pobytových místností některých staveb – Příloha č. 1, tabulka č. 4

(6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně
průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče.
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Možná rizika při rekonstrukcích

Příklad: důsledek „energeticky vědomého“ chování uživatele
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Porovnání parametrů nových a starých oken

Stará okna

Nová okna
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ČSN EN 15665 – Z1
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Větrání bez rekuperace

Podtlakové odsávání s přívodem větracími otvory - bez rekuperace

Odváděný vzduch se 
ze „zatížených“ 
místností odsává 
pomocí centrálního 
ventilátoru.

Čerstvý vzduch proudí 
do místností pomocí 
ventilů ve vnější zdi. 



ČSN EN 15665 – Z1
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ČSN EN 15665 – Z1
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ČSN EN 15665 – Z1
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ČSN EN 15665 – Z1
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ČSN EN 15665 – Z1
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Tabulka NA.1 - Požadavky na větrání obytných budov

ČSN EN 15665/Z1 – Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií 

pro větrací systémy obytných budov

Trvalé větrání
(průtok venkovního vzduchu)

Nárazové větrání
(průtok odsávaného vzduchu)

Požadavek
Intenzita větrání

Dávka venkovního 
vzduchu na osobu

Kuchyně Koupelny WC

[h-1] [m3/(hod.os)] [m3/hod] [m3/hod] [m3/hod]

Minimální 
hodnota

0,3 15 100 50 25

Doporučená 
hodnota

0,5 25 150 90 50

POZNÁMKY
1 V době, kdy obytné budovy nejsou dlouhodobě užívány (dovolené, víkendy), lze připustit provoz s nižší intenzitou větrání

0,1 h-1 vztaženou k celkovému vnitřnímu objemu bytu/ rodinného domu.
2 Výkon topné soustavy pro ohřev větracího vzduchu musí vycházet z hodnot průtoků vzduchu stanovených návrhem

větrání
3 Hodnoty uvedené v tabulce NA.1 slouží pro návrh systému větrání. Při energetických výpočtech lze zobecnit provozní

podmínky, obsazenost místností (dávky vzduchu na osobu), dobu chodu zařízení apod.
4 Intenzita větrání se vztahuje na standardní výšku místnosti 2,6 m
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NA.3 - Požadavky na koncepci větrání

Kvalitu větrání rozhodujícím způsobem ovlivňuje přívod vzduchu, který je možno řešit
následujícími způsoby :

- Větracími štěrbinami, které jsou integrovány do výplní stavebních otvorů;
- Specifickými přívodními otvory v obvodových stěnách (štěrbiny, kruhové otvory)
- Větrací jednotkou

POZNÁMKA : Přívod vzduchu spárami oken s novými a
rekonstruovanými okny nelze použít

Venkovní vzduch je přiváděn do obytných místností (obývací pokoje, dětské pokoje, ložnice)a
kuchyní, odvod vzduchu se předpokládá z hygienického zázemí popř. kuchyně

ČSN EN 15665/Z1 – Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro 

větrací systémy obytných budov
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§ 11 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění – znění 20/2012 Sb.

(1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené
osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních
budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu.

(2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami.

(3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými hodnotami, s
možností regulace vnitřní teploty.

ČSN EN 15665, Změna Z1 – pro obytné budovy

(4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním
využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami.

(5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně
vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době
pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální
intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož
koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1 500 ppm.
ČSN EN 13779 – Větrání nebytových prostor,
6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní
prostředí pobytových místností některých staveb – Příloha č. 1, tabulka č. 4

268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby
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§ 11 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění – znění 20/2012 Sb.

(1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené
osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních
budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu.

(2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami.
(3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými hodnotami, s

možností regulace vnitřní teploty.

ČSN EN 15665, Změna Z1 – pro obytné budovy

(4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním
využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami.

(5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s
možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální
množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel
kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1
500 ppm.
ČSN EN 13779 – Větrání nebytových prostor,
6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní
prostředí pobytových místností některých staveb – Příloha č. 1, tabulka č. 4

(6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod
venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a
typ spotřebiče.

268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby
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§ 38 - Vytápění

(1) Technické vybavení zdrojů tepla musí umožnit hospodárný, bezpečný a spolehlivý provoz a je nutné brát zřetel na
možnosti proveditelnosti alternativních zdrojů vytápění 24). V případě instalace tepelných spotřebičů na tuhá paliva
musí být k dispozici prostor na uskladnění tuhých paliv.

(2) Kotle a spotřebiče musí mít zajištěn přívod spalovacího a větracího vzduchu. Odvod
spalin, kondenzátu ze spalin a dalších škodlivin nesmí ohrožovat životní prostředí a
zdraví osob nebo zvířat.

(3) Výpočet tepelných ztrát budov je dán normovými postupy.
ČSN EN ISO 13790 – Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení

(4) Ve stavbách se zvýšeným nebezpečím úrazu, zejména v předškolních a školských zařízeních, musí být instalovaná otopná
tělesa opatřena ochrannými kryty, které však nesmí bránit řádnému sdílení tepla z otopných těles do okolí.

(5) V otopných soustavách musí být osazena zařízení umožňující měření a nastavení parametrů otopných soustav. Při
provozu otopných soustav se musí zajistit řízení tepelného výkonu v závislosti na potřebě tepla.

(6) Při dodávce tepla z vnějšího zdroje musí být na vstupu do vnitřní otopné soustavy stavby a na výstupu z ní osazen hlavní
uzávěr topného média.

(7) Zařízení uvedená v odstavci 5 a hlavní uzávěry topného média musí být přístupné a zabezpečené proti neoprávněné
manipulaci.

(8) Rozvody otopné soustavy vedené technickými podlažími musí být izolované.

268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby
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Vytvoření podtlaku digestoří
HROZÍ NEBEZPEČÍ PORUŠENÍ TAHU KOMÍNA A VRACENÍ SPALIN DO MÍSTNOSTÍ

Přímé ohrožení zdraví a života !!!

Větrání prostor s plynovými spotřebiči 
odkazem na TPG 704 01

Zdroj : Ing. Z. Mathauserová
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§ 11 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění – znění 20/2012 Sb.

(7) Záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření musí mít umělé osvětlení v souladu s 
normovými hodnotami, musí být účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami a musí být 
dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty.".
ČSN EN 15665, Změna Z1 – pro obytné budovy
ČSN EN 13779 – Větrání nebytových prostor
6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní
prostředí pobytových místností některých staveb – Příloha č. 1, tabulka č. 4

(8) Spíže a komory na uskladnění potravin musí být účinně odvětrány.

(9) Komunikační prostory musí mít umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami a musí být odvětrány.

268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby
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§ 16 - Úspora energie a tepelná ochrana – znění 20/2012 Sb.

(1) Budovy musí být navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění, větrání, umělé osvětlení,

popřípadě klimatizaci byla co nejnižší. Energetickou náročnost je třeba ovlivňovat tvarem

budovy, jejím dispozičním řešením, orientací a velikostí výplní otvorů, použitými materiály a výrobky a systémy
technického zařízení budov. Při návrhu stavby se musí respektovat klimatické podmínky lokality.

(2) Budovy s požadovaným stavem vnitřního prostředí musí být navrženy a provedeny tak, aby byly dlouhodobě po dobu
jejich užívání zaručeny požadavky na jejich tepelnou ochranu splňující

a) tepelnou pohodu uživatelů,
b) požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov,
c) tepelně vlhkostní podmínky technologií podle různých účelů budov,
d) nízkou energetickou náročnost budov.

(3) Požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov jsou dány normovými
hodnotami.
ČSN 73 0540 - část 2: Požadavky

§ 23
(7) Prostor schodiště musí být osvětlen a větrán.
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§ 37 - Vzduchotechnická zařízení

(1) Vzduchotechnické zařízení musí zajistit takové parametry vnitřního ovzduší větraných prostorů, aby vyhovělo
hygienickým a technologickým požadavkům. Jeho provoz musí být bezpečný, hospodárný, nesmí ohrožovat životní
prostředí a zdraví osob nebo zvířat. Vzduchotechnické zařízení musí umožnit požadované pravidelné čištění a údržbu.

(2) Výfuk odpadního vzduchu musí být proveden a umístěn podle normových hodnot tak, aby neobtěžoval a neohrožoval
okolí. Výdechy odpadního vzduchu musí být vzdáleny nejméně 1,5 m od nasávacích otvorů venkovního vzduchu,
východů z chráněných únikových cest, otvorů pro přirozené větrání chráněných, popřípadě částečně chráněných
únikových cest a 3 m od nasávacích a výfukových otvorů sloužících nucenému větrání chráněných únikových cest.
ČSN EN 13779 – Větrání nebytových prostor, ČSN EN 15665, ČSN EN 15665 Změna Z1 – pro obytné budovy

148/2006 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, ČSN 73 0804 PBS - Výrobní objekty, ČSN 73 0810 PBS -
Společná ustanovení, ČSN 73 0872 PBS - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

(3) Nastává-li při dopravě vzduchu s vysokým obsahem vodních par nebezpečí kondenzace, musí být vzduchovod
vodotěsný, provedený ve spádu a opatřen odvodněním.

(4) Vzduchotechnická zařízení v provozech s vysokou intenzitou výměny vzduchu musí mít zajištěno zpětné získávání tepla z
odváděného vzduchu zařízením s ověřenou dostatečnou účinností, pokud se neprokáže například energetickým
auditem, že takové řešení není v daných podmínkách vhodné.
ČSN 73 0540 - část 2: Požadavky – kapitola 7.2.3

(5) U budov s klimatizačním systémem se musí doložit jejich dostatečná tepelná stabilita v letním období a využití jiných
ekonomicky vhodných technických možností chlazení budovy. Tepelná stabilita klimatizovaných místností je dána
normovými hodnotami.
ČSN 73 0540 - část 2: Požadavky – kapitola 8.
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§ 37 - Vzduchotechnická zařízení

(1) Vzduchotechnické zařízení musí zajistit takové parametry vnitřního ovzduší větraných prostorů, aby vyhovělo
hygienickým a technologickým požadavkům. Jeho provoz musí být bezpečný, hospodárný, nesmí ohrožovat životní
prostředí a zdraví osob nebo zvířat. Vzduchotechnické zařízení musí umožnit požadované pravidelné čištění a údržbu.

(2) Výfuk odpadního vzduchu musí být proveden a umístěn podle normových hodnot tak, aby neobtěžoval a neohrožoval
okolí. Výdechy odpadního vzduchu musí být vzdáleny nejméně 1,5 m od nasávacích otvorů venkovního vzduchu,
východů z chráněných únikových cest, otvorů pro přirozené větrání chráněných, popřípadě částečně chráněných
únikových cest a 3 m od nasávacích a výfukových otvorů sloužících nucenému větrání chráněných únikových cest.
ČSN EN 13779 – Větrání nebytových prostor, ČSN EN 15665, ČSN EN 15665 Změna Z1 – pro obytné budovy

148/2006 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, ČSN 73 0804 PBS - Výrobní objekty, ČSN 73 0810 PBS -
Společná ustanovení, ČSN 73 0872 PBS - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

(3) Nastává-li při dopravě vzduchu s vysokým obsahem vodních par nebezpečí kondenzace, musí být vzduchovod
vodotěsný, provedený ve spádu a opatřen odvodněním.

(4) Vzduchotechnická zařízení v provozech s vysokou intenzitou výměny vzduchu musí mít zajištěno zpětné získávání tepla z
odváděného vzduchu zařízením s ověřenou dostatečnou účinností, pokud se neprokáže například energetickým
auditem, že takové řešení není v daných podmínkách vhodné.
ČSN 73 0540 - část 2: Požadavky – kapitola 7.2.3

(5) U budov s klimatizačním systémem se musí doložit jejich dostatečná tepelná stabilita v letním období a využití jiných
ekonomicky vhodných technických možností chlazení budovy. Tepelná stabilita klimatizovaných místností je dána
normovými hodnotami.
ČSN 73 0540 - část 2: Požadavky – kapitola 8.
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§ 37 - Vzduchotechnická zařízení

(1) Vzduchotechnické zařízení musí zajistit takové parametry vnitřního ovzduší větraných prostorů, aby vyhovělo
hygienickým a technologickým požadavkům. Jeho provoz musí být bezpečný, hospodárný, nesmí ohrožovat životní
prostředí a zdraví osob nebo zvířat. Vzduchotechnické zařízení musí umožnit požadované pravidelné čištění a údržbu.

(2) Výfuk odpadního vzduchu musí být proveden a umístěn podle normových hodnot tak, aby neobtěžoval a neohrožoval
okolí. Výdechy odpadního vzduchu musí být vzdáleny nejméně 1,5 m od nasávacích otvorů venkovního vzduchu,
východů z chráněných únikových cest, otvorů pro přirozené větrání chráněných, popřípadě částečně chráněných
únikových cest a 3 m od nasávacích a výfukových otvorů sloužících nucenému větrání chráněných únikových cest.
ČSN EN 13779 – Větrání nebytových prostor, ČSN EN 15665, ČSN EN 15665 Změna Z1 – pro obytné budovy

148/2006 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, ČSN 73 0804 PBS - Výrobní objekty, ČSN 73 0810 PBS -
Společná ustanovení, ČSN 73 0872 PBS - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

(3) Nastává-li při dopravě vzduchu s vysokým obsahem vodních par nebezpečí kondenzace, musí být vzduchovod
vodotěsný, provedený ve spádu a opatřen odvodněním.

(4) Vzduchotechnická zařízení v provozech s vysokou intenzitou výměny vzduchu musí mít zajištěno zpětné získávání tepla z
odváděného vzduchu zařízením s ověřenou dostatečnou účinností, pokud se neprokáže například energetickým
auditem, že takové řešení není v daných podmínkách vhodné.
ČSN 73 0540 - část 2: Požadavky – kapitola 7.2.3

(5) U budov s klimatizačním systémem se musí doložit jejich dostatečná tepelná stabilita v letním období a využití jiných
ekonomicky vhodných technických možností chlazení budovy. Tepelná stabilita klimatizovaných místností je dána
normovými hodnotami.
ČSN 73 0540 - část 2: Požadavky – kapitola 8.

268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby

03.03.2021  © Ing. Zdeněk Zikán Zákony a vyhlášky CZ 45



03.03.2021  © Ing. Zdeněk Zikán Zákony a vyhlášky CZ 46

Kondenzace ve výfukovém potrubí za rekuperací

Hlavní prvky vzduchotechnických systémů



§ 45

(1) Hygienická zařízení v částech ubytovacích zařízení uvedených v § 45 odst. 5 a v samostatných provozovnách stravovacích
služeb musí být vybavena podtlakovým větráním, které musí být v provozu po celou jejich provozní dobu, pokud není
instalována časová regulace.

(4) Rozvody vzduchotechnických zařízení musí být z nehořlavých hmot. Vzduchotechnické zařízení v ubytovací části nesmí
být napojeno na vzduchotechnické zařízení kuchyní.

(5) Hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností jsou
stanoveny jiným právním předpisem 26).
Vyhláška č. 6/2003 Sb.

§ 47 - Garáže

(3) U jednotlivých a řadových garáží je při použití přirozeného větrání velikost větracích otvorů připadajících na jedno
vozidlo dána normovými hodnotami.
ČSN 73 6058

(5) Prostory stání a vnitřních komunikací hromadných garáží se větrají podle požadavků daných normovými hodnotami tak,
aby se zabránilo vzniku nepřípustných koncentrací škodlivých plynů a par jak v garážích, tak i v přilehlých stavbách.
ČSN 73 6058

§ 48 - Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot

5) Větrání čerpacích stanic, servisů a opraven motorových vozidel musí zajistit, aby koncentrace škodlivých látek v ovzduší
nepřekročila normové hodnoty z hlediska ochrany zdraví i nebezpečí výbuchu.
361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
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406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 
264/2020 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov

ENERGETIKA
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Větrací jednotka DUPLEX 370 EC4

Max větrací výkon m3/hod 370

Při externím tlaku Pa 200

Vnitřní teplota v zimě oC 22

Vnitřní teplota v létě oC 22

Venkovní teploty oC hodinové hodnoty pro oblast 1

Cena 1 kWhod tepelné energie Kč/kWhod 2,50

Cena 1 kWhod elektrické energie Kč/kWhod 2,80

BEZ REKUPERACE

Účinnost rekuperace %

% doba provozu na 30% výkonu jednotky %

% doba provozu na 50% výkonu jednotky %

% doba provozu na 75% výkonu jednotky %

% doba provozu na 100% výkonu jednotky %

kWhod Kč kWhod Kč kWhod Kč kWhod Kč

Spotřeba tepelné energie - VZD - 

CELKEM 15 265,0 38 162,59 11 448,8 28 621,94 9 388,0 23 469,99 7 823,3 19 558,33

Spotřeba elektrické energie VZD CELKEM 1 717,0 4 807,49 1 011,8 2 832,98 688,1 1 926,67 484,4 1 356,40

BUDOVA - celkem 16 982,0 42 970,07 12 460,6 31 454,92 10 076,1 25 396,67 8 307,8 20 914,72

Při větrání jen okny 15 265,0 38 162,59 11 448,8 28 621,94 9 388,0 23 469,99 7 823,3 19 558,33

S REKUPERACÍ

Účinnost rekuperace %

% doba provozu na 30% výkonu jednotky %

% doba provozu na 50% výkonu jednotky %

% doba provozu na 75% výkonu jednotky %

% doba provozu na 100% výkonu jednotky %

kWhod Kč kWhod Kč kWhod Kč kWhod Kč

Spotřeba tepelné energie - VZD - 

CELKEM 549,5 1 373,85 412,2 1 030,39 338,0 844,92 281,6 704,10

Spotřeba elektrické energie VZD CELKEM 1 717,0 4 807,49 1 011,8 2 832,98 688,1 1 926,67 484,4 1 356,40

BUDOVA - celkem 2 266,5 6 181,34 1 423,9 3 863,37 1 026,1 2 771,59 766,1 2 060,50

Úspora energie vůči větrání okny 

celkem 12 998,5 31 981,25 10 024,8 24 758,57 8 361,9 20 698,40 7 057,3 17 497,83
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Spotřeba energie jen na 
pohon ventilátorů – nikoli 
spotřeba energie na ohřev 
větraného vzduchu

Spotřeba energie nejen na 
tepelné ztráty objektu ale i 
na  na ohřev větraného 
vzduchu

Tento princip zatřídění hlavní 
spotřeby energie platí jen u 

větrání 
– u ostatních položek nikoli.
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§ 4
Výpočet dodané energie
(1) Dodaná energie je součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie. Výpočet celkové dodané energie a dílčích dodaných energií se 
provede výpočtovou metodou s intervalem výpočtu nejvýše jednoho měsíce a po jednotlivých zónách.
V budovách nebo zónách s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie se výpočet provede s intervalem nejvýše jedné 
hodiny.
(2) Celková dodaná energie do budovy se stanoví součtem dílčích dodaných energií a vyjádří se také po jednotlivých energonositelích.
(3) Dílčí dodaná energie na vytápění se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na vytápění a pomocné energie na provoz technického 
systému pro vytápění podle české technické normy pro výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení3) a české technické normy pro tepelné 
soustavy v budovách4) s využitím hodnot typického užívání budov, které vychází z optimální úrovně zdravého vnitřního prostředí, kvality 
vnitřního vzduchu a tepelné pohody.
(4) Dílčí dodaná energie na chlazení se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na chlazení a pomocné energie na provoz technického 
systému pro chlazení podle české technické normy pro výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení3) s využitím hodnot typického užívání 
budov. Dodaná energie na ohřev bazénové vody a teplé vody pro provoz wellness se započítává do celkové energetické bilance budovy, jsou-li 
tyto provozy umístěny uvnitř obálky budovy.

(5) Dílčí dodaná energie na nucené větrání se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na dopravu 
vzduchu potřebného pro zajištění požadované výměny vzduchu ve vnitřním prostředí a pomocné energie 
na provoz technického systému pro nucené větrání podle české technické normy pro větrání budov5) s 
využitím hodnot typického užívání budov, které vychází z optimální úrovně zdravého vnitřního prostředí.
(6) Dílčí dodaná energie na úpravu vlhkosti vzduchu se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na úpravu vlhkosti vzduchu a pomocné 
energie na provoz technického systému pro úpravu vlhkosti vzduchu podle české technické normy pro větrání budov5) s využitím hodnot 
typického užívání budov.
(7) Dílčí dodaná energie na přípravu teplé vody se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na přípravu teplé vody a pomocné energie 
na provoz technického systému pro přípravu teplé vody podle české technické normy pro tepelné soustavy v budovách upravující účinnost 
soustav pro přípravu teplé vody6) s využitím hodnot typického užívání budov.
(8) Dílčí dodaná energie na osvětlení vnitřního prostoru budovy se stanoví jako součet vypočtené spotřeby energie na osvětlení vnitřního 
prostoru budovy a pomocné energie na provoz technického systému pro osvětlení vnitřního prostoru budovy podle české technické normy pro 
energetické hodnocení budov upravující energetické požadavky na osvětlení vnitřního prostoru budovy7) s využitím hodnot typického užívání 
budov, které vychází z optimální úrovně zdravého vnitřního prostředí. Pro zóny, kde o energetické náročnosti osvětlení vnitřního prostoru 
budovy rozhoduje uživatel, se použijí hodnoty platné pro referenční budovu.

Vyhláška č. 264/2020 Sb. - Vyhláška o energetické  náročnosti 
budov
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Dům č. 1

Větší RD
Vmi = 674,4   m3
n50 = 2,5   1/hod
Uem = 0,258   W/m2.K (obvodová stěna 365 P+D + zateplení  50 mm polystyren)
Plynový kotel
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Dům č. 2

Běžný RD   - dle projektu
Vmi = 374,7   m3
n50 = 0,6   1/hod
Uem = 0,179   W/m2.K (dřevostavba - snaha o PD)
Tepelné čerpadlo země voda 3 kW
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Dům 1 Dům 1
n = 1/hod 0 0,3 0,3 0,5 0,5 0 0,3 0,3 0,5 0,5

typ přirozené přirozené nucené přirozené nucené přirozené přirozené nucené přirozené nucené

Vnitřní objem m3 674,4 674,4 674,4 674,4 674,4 674,4 674,4 674,4 674,4 674,4
Objem větraného 
vzduchu

m3/hod 0 202,3 202,3 337,2 337,2 0 202,3 202,3 337,2 337,2

Rekuperace % 0 0 90 0 90 0 0 90 0 90

EA kWhod/m2.rok 72,3 89,9 79,4 104,63 80,41 72,3 89,9 79,4 104,63 80,41

Celková dodaná 
energie

kWhod/m2.rok 136 166 149 190 152 136 166 149 190 152

Neobnovitelná 
primární energie

kWhod/m2.rok 157 189 173 216 177 157 189 173 216 177

Celková dodaná 
energie

MWhod/rok 49,6 59,8 53,8 68,7 54,7 49,6 59,8 53,8 68,7 54,7

Neobnovitelná 
primární energie

MWhod/rok 56,5 68,2 62,3 78 64 56,5 68,2 62,3 78 64

Vytápění kWhod/m2.rok 121 150 133 175 134 121 121 121 121 121
Chlazení kWhod/m2.rok

Větrání kWhod/m2.rok 1 2 29 13 54 15
Úprava vlhkosti kWhod/m2.rok

Teplá voda kWhod/m2.rok 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Osvětlení kWhod/m2.rok 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vytápění MWhod/rok 43,6 54,2 47,8 63 48,4 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6
Chlazení MWhod/rok

Větrání MWhod/rok 0,3 0,7 10,6 4,5 19,4 5,5
Úprava vlhkosti MWhod/rok

Teplá voda MWhod/rok 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Osvětlení MWhod/rok 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Stávající  stav průkazů Mělo by být – dle mého názoru

Dům 1
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Dům 2 Dům 2
n = 1/hod 0 0,3 0,3 0,5 0,5 0 0,3 0,3 0,5 0,5

typ přirozené přirozené nucené přirozené nucené přirozené přirozené nucené přirozené nucené

Vnitřní objem m3 374,7 374,7 374,7 374,7 374,7 374,7 374,7 374,7 374,7 374,7
Objem větraného 
vzduchu

m3/hod 0 112,4 112,4 187,3 187,3 0 112,4 112,4 187,3 187,3

Rekuperace % 0 0 90 0 90 0 0 90 0 90

EA kWhod/m2.rok 13,48 28,38 15,15 39,24 16,1 13,48 28,38 15,15 39,24 16,1

Celková dodaná 
energie

kWhod/m2.rok 44 64 47 79 49 44 64 47 79 49

Neobnovitelná 
primární energie

kWhod/m2.rok 39 54 43 65 46 39 54 43 65 46

Celková dodaná 
energie

MWhod/rok 8,6 12,8 9,3 15,7 9,7 8,6 12,8 9,3 15,7 9,7

Neobnovitelná 
primární energie

MWhod/rok 7,7 10,7 8,5 12,9 9,1 7,7 10,7 8,5 12,9 9,1

Vytápění kWhod/m2.rok 19 40 21 55 23 19 19 19 19 19
Chlazení kWhod/m2.rok

Větrání kWhod/m2.rok 1 2 21 3 36 6
Úprava vlhkosti kWhod/m2.rok

Teplá voda kWhod/m2.rok 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Osvětlení kWhod/m2.rok 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Vytápění MWhod/rok 3,8 7,9 4,2 10,9 4,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Chlazení MWhod/rok

Větrání MWhod/rok 0,2 0,3 4,1 0,6 7,1 1
Úprava vlhkosti MWhod/rok

Teplá voda MWhod/rok 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Osvětlení MWhod/rok 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Dům 2

Stávající  stav průkazů Mělo by být – dle mého názoru
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23/2008 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách 
požární ochrany staveb

Požární bezpečnost
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23/2008 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

§ 9 - Technická zařízení

(5) Vzduchotechnická zařízení musí být navržena podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 částech 4 a 9. Na
potrubí vzduchotechnického zařízení musí být viditelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání.

ČSN 73 0810 PBS - Společná ustanovení
ČSN 73 0872 PBS - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

(6) Prostup rozvodu a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněn podle českých technických norem uvedených v
příloze č. 1 části 1 bodech 1 a 2 a části 4. V případě požadavků na požární odolnost prostupu podle české technické
normy uvedené v příloze č. 1 části 4 musí být tento prostup zřetelně označen štítkem obsahujícím informace o

a) požární odolnosti,
b) druhu nebo typu ucpávky,
c) datu provedení,
d) firmě, adrese a jméně zhotovitele,
e) označení výrobce systému.

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty,
ČSN 73 0804 PBS - Výrobní objekty,
ČSN 73 0810 PBS - Společná ustanovení



Veřejné zdraví

258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví
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§ 13 - Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy

(1) Uživatelé staveb zařízení pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, škol v přírodě, staveb pro zotavovací akce, staveb
zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, ubytovacích zařízení, staveb pro obchod a pro shromažďování většího
počtu osob jsou povinni zajistit, aby vnitřní prostředí pobytových místností 15) v těchto stavbách odpovídalo
hygienickým limitům chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů, upravených prováděcími právními předpisy. Tím
není dotčena povinnost vlastníka stavby podle zvláštních právních předpisů udržovat stavbu v dobrém stavebním
stavu. 16)

268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby.
6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní
prostředí pobytových místností některých staveb
361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
ČSN EN 13779 - Větrání nebytových prostor, ČSN EN 15665 Z1 – Větrání obytných budov

§ 23 - Další podmínky provozování stravovacích služeb

(3) Stravovací službu může osoba, která ji provozuje, poskytovat pouze v provozovně, která vyhovuje hygienickým
požadavkům na umístění, stavební konstrukci, prostorové a dispoziční uspořádání, zásobování vodou, vytápění,
osvětlení, odstraňování odpadních vod, větrání a vybavení upraveným prováděcím právním předpisem.

268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby.
6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní
prostředí pobytových místností některých staveb
361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
ČSN EN 13779 - Větrání nebytových prostor, ČSN EN 15665 Z1 – Větrání obytných budov

v

258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví
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Veřejné zdraví

361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci
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§ 1
(4) Toto nařízení se použije na právní vztahy týkající se ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy v rozsahu, který stanoví zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2).

§ 11
Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní 

prostředí

(2) Při práci s chemickou látkou nebo prachem musí být zajištěno dostatečné a účinné větrání a místní odsávání od zdroje
chemické látky nebo prachu a uplatněna technická a technologická opatření, která napomáhají ke snížení úrovně chemické
látky nebo prachu v pracovním ovzduší.

§ 18
Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště, informace k 

ochraně zdraví

(3) Kdekoliv jsou používány látky uvedené v § 16 odst. 1, musí zaměstnavatel provést tato ochranná opatření:
a) omezit jejich množství na pracovišti,
b) omezit počet exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných zaměstnanců na co nejnižší míru,
c) upravit pracovní proces tak, aby bylo možné vyloučit nebo minimalizovat únik těchto látek z pracoviště,
d) zachycovat je u zdroje, zajistit místní odsávání a celkové větrání,
e) zabezpečit vhodné analytické postupy pro jejich měření v pracovním ovzduší, zvláště pro včasnou detekci nadměrné

expozice v důsledku mimořádné události,
f) ……

361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci
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ČÁST TŘETÍ
Další bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

HLAVA I
Bližší hygienické požadavky na mikroklimatické podmínky na pracovišti

§ 40 - Teplota na pracovišti

(1) Na pracovišti, kde je vykonávána trvalá práce, s výjimkou pracoviště s udržovanou operativní nebo výslednou teplotou
nebo na venkovním pracovišti musí být zajištěno dodržování požadavků na mikroklimatické podmínky v kalendářním
roce upravených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 3. Na pracovišti, na němž je vykonávána práce
třídy I a IIa upravená v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 1, nesmí být rozdíly teplot vzduchu mezi úrovní
hlavy a kotníků více než 3 °C.

2) Není-li dodržena požadovaná hodnota teploty upravená v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 3, musí být
doba výkonu práce rozvržena tak, aby nebyly překračovány hodnoty dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce
upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B, v tabulkách 1a až 2c nebo hodnoty vypočtené podle české technické
normy o ergonomii tepelného prostředí.

361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci
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§ 41 - Větrání pracovišť

(1) Na pracovišti musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo
nuceným větráním. Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou
náročnost tak, aby bylo, pokud je to možné, zajištěno dodržování mikroklimatických podmínek upravených v příloze č.
1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 3 již od počátku směny.

(2) Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být
a) 25 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k

tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných
zdrojů znečištění,

b) 50 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k
tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti s přítomností chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů
znečištění,

c) 70 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IIb, IIIa nebo IIIb podle přílohy č. 1 k
tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1,

d) 90 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IVa, IVb nebo V podle přílohy č. 1,
části A, tabulky č. 1.

(3) Minimální množství venkovního vzduchu podle odstavce 2 musí být zvýšeno při další zátěži větraného prostoru
pracoviště, například teplem nebo pachy. V takovém případě se zvyšuje množství přiváděného vzduchu o 10 m3/h
podle počtu přítomných zaměstnanců.

(4) Pro pracoviště s přístupem veřejnosti se zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu úměrně předpokládané
zátěži 0,2 až 0,3 osoby/m2 nezastavěné podlahové plochy místnosti. Při venkovních teplotách vyšších než 26 °C a
nižších než 0 °C může být množství venkovního vzduchu zmenšeno, nejvýše však na polovinu.
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§ 41 - Větrání pracovišť

(6) Na pracovišti, na kterém může v důsledku mimořádné události dojít k úniku těkavé chemické látky v míře, která může
způsobit akutní poškození zdraví, musí být zřízeno havarijní větrání. Havarijní větrání musí být zajištěno tak, aby jeho
spouštění bylo snadno dostupné před vstupem na pracoviště. Havarijní větrání musí být podtlakové tak, aby při jeho
chodu nemohla těkavá chemická látka pronikat do prostor jiných pracovišť. Množství odváděného vzduchu musí být
voleno tak a výduch umístěn v takové výši, aby při chodu havarijního větrání nemohlo dojít k ohrožení zdraví osob na
ostatních pracovištích a ve venkovním prostoru.

§ 42 - Nucené větrání

(1) Nucené větrání musí být použito vždy, pokud přirozené větrání prokazatelně nepostačuje k celoročnímu zajištění
ochrany zdraví zaměstnance podle § 41 odst. 2 až 5.

(2) Vzduch přiváděný na pracoviště vzduchotechnickým zařízením musí obsahovat takový podíl venkovního vzduchu,
který postačuje pro snížení koncentrace chemické látky nebo aerosolu včetně prachů pod hodnotu přípustného
expozičního limitu i nejvyšší přípustné koncentrace. Množství přiváděného venkovního vzduchu na jednoho
zaměstnance však nesmí být nižší než množství upravené v § 41 odst. 2 až 4. Větrací zařízení nesmí nepříznivě
ovlivňovat mikrobiální čistotu vzduchu a musí být upraveno tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni průvanu. Při
nuceném větrání musí být přiváděný vzduch filtrován a v zimě ohříván. Oběhový vzduch musí být vyčištěn tak, aby
zpětný vzduch přiváděný na pracoviště neobsahoval chemické látky nebo aerosoly včetně prachů v koncentraci vyšší
než 5 % jejich přípustného expozičního limitu. Při použití teplovzdušného větrání nebo klimatizace nesmí podíl
venkovního vzduchu poklesnout pod 15 % celkového množství přiváděného vzduchu.
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§ 42 - Nucené větrání

(3) Chemická látka nebo aerosol včetně prachů musí být podle technických možností zachyceny přímo u zdroje. Zachycení
se provede zakrytím zdroje nebo jeho vybavením místním odsáváním. Místní odsávání musí být v provozu souběžně s
technickým výrobním zařízením a musí být zabezpečeno tak, aby při vypnutí odsávacího zařízení bylo souběžně
zastaveno technické výrobní zařízení. Místní odsávání u zdrojů škodlivin musí být vybaveno sacím nebo
hermetizačním nástavcem nebo zařízením, například skříní, kapotou zamezujícími šíření plynu nebo aerosolu včetně
prachů do pracovního ovzduší. Vývody odváděného vzduchu do venkovního prostoru musí být umístěny tak, aby
nedocházelo k zpětnému nasávání chemické látky nebo aerosolu včetně prachů do prostoru pracoviště větracím
zařízením. Při místním odsávání s odvodem vzduchu do venkovního prostoru musí být zajištěn přívod venkovního
vzduchu tak, aby byly dodrženy požadavky na mikroklimatické podmínky a na tlakové poměry ve větraném prostoru.
Přiváděný vzduch nesmí zhoršovat kvalitu pracovního ovzduší.

(4) Větrací zařízení a zařízení k místnímu odsávání, u kterých by porucha funkce mohla způsobit vzestup koncentrace
chemické látky nebo aerosolu včetně prachů v pracovním ovzduší, musí být vybavena signalizací chodu a signalizací
poruchy řídicího systému.

(5) Nánosy i nečistoty, které by mohly znečišťovat ovzduší pracoviště, a tím představovat riziko pro zdraví zaměstnance,
musí být neprodleně odstraňovány.
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Energetický výdej dle nař. vlády 361/2007 sb. 

Třída 
práce

Energetický 
výdej

W/m2

Intenzita 
pocení
SWmax

g/hod

Intenzita 
pocení
SWmax

g/směna

Příklad pracovní činnosti

I <80 107 856 Práce vsedě s minimálním pohybem ( kancelářské a 
administrativní práce, laboratorní práce, jednoduché šití, ... )

II a 81 – 105 136 1 091 Práce vstoje občasně spojená s pomalou chůzí po rovné 
podlaze, přenášení lehkých předmětů ( vaření, montáž malých 
lehkých dílů, prodavači, … )

II b 106 – 130 171 1 386 Práce vsedě s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou 
(potravinářská výroba, mechanici, strojní opracování a montáž 
středně těžkých dílů, řidiči nákladních vozidel, autobusů, …)
Práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou, 
spojená s přenášením břemen do 10 kg (prodavači, lakýrníci, 
svařování, tažení lehkých vozíků, …)

III a 131 – 160 256 2 045 Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, občas 
v předklonu nebo vkleče, chůze (mechanici, práce ve 
stavebnictví, řezníci na jatkách, pekaři, malíři pokojů, hutní 
údržba, průmyslové žehlení, čištění oken, …)

III b 161 – 200 359 2 639 Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, 
chůze (práce ve stavebnictví – kladení a skládání cihel, čištění 
menších odlitků sbíječkou a broušení, příprava forem, foukači 
skla, práce na lisu v kovárnách, chůze po zvlněném terénu bez 
zátěže, zahradnické práce a práce v zemědělství, …)
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Energetický výdej dle nař. vlády 361/2007 sb. 

Třída 
práce

Energetický 
výdej
W/m2

Intenzita 
pocení   
SWmax

g/hod

Intenzita 
pocení   
SWmax

g/směna

Příklad pracovní činnosti

IV a 201 – 250 Práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i 
dolních končetin ( práce ve stavebnictví, práce se 
sbíječkou, práce s lopatou ve vzpřímené poloze, přenášení 
břemen o hmotnosti 25 kg, práce v lesnictví s motorovou 
pilou, čištění a broušení velkých odlitků, …

IV b 251 – 300 Práce spojená s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva 
trupu, horních i dolních končetin (práce na důlních 
pracovištích s ruční ražbou – práce se sbíječkou, práce v 
lomech, práce v zemědělství s vysokým podílem ruční 
práce, ruční sekání kosou, …)

V 300 a více Práce spojená s rozsáhlou a velmi intenzivní činností 
svalstva trupu, horních i dolních končetin (transport těžkých 
břemen, např. pytlů s cementem, výkopové práce, práce se 
sekerou při těžbě dřeva, chůze v úklonu 15-30o, práce v 
důlních pracovištích s ruční ražbou, …)
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Přípustný rozdíl teploty vzduchu mezi hlavou a kotníky a příp. teploty pro  
podlahy  a asymetrie teploty sálání 

kvalitativní

kategorie
Vertikální 

rozdíl 
teploty 

vzduchu*
v K

rozpětí 
povrchových

teplot podlahy

asymetrie teploty sálání 

teplý 
strop

studená 
stěna

studený 
strop

teplá 
stěna

A < 2 19-29 < 5 < 10 < 14 < 23

B < 3 19-29 < 5 < 10 < 14 < 23

C < 4 17-31 < 7 < 13 < 18 < 35

Dle  DIN CR 1752, ISO/DIS 7730*) 1,1 nebo  0,1 m nad podlahou



Veřejné zdraví

6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity 
chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní 

prostředí pobytových místností některých staveb
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§ 3 - Mikroklimatické podmínky

(1) Provoz v pobytových místnostech se zajišťuje tak, aby byly dodrženy přípustné mikroklimatické podmínky uvedené v
příloze č. 1, s výjimkou mimořádně chladných nebo mimořádně teplých dnů. Za mimořádně chladný den se považuje
den, kdy nejnižší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší než -15 °C. Za mimořádně teplý den se považuje
den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C.

(2) V případě mimořádně chladných dnů při poklesu vnitřní průměrné teploty pod 16 °C se provoz pobytových místností
zastaví, pokud není možno vnitřní teplotu zvýšit odpovídajícím vytápěním na výslednou teplotu dle přílohy č. 1.

(3) Při použití sálavého vytápění nesmí intenzita osálání v místě hlavy člověka překročit 200 W.m-2.

(4) Pobytové místnosti musí mít zajištěno přímé nebo nucené větrání.

(5) Množství vyměňovaného vzduchu ve větraném prostoru se stanovuje s ohledem na množství osob a vykonávanou
činnost tak, aby byly dodrženy mikroklimatické podmínky a hygienické limity chemických látek a prachu. - de facto
odkaz na 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

(6) Nucené větrání se použije tam, kde přímé větrání je nedostačující k odvodu vznikajících škodlivin a tepelně-vlhkostní
zátěže prostoru.

(7) Vývody odváděného vzduchu do venkovního prostředí se umísťují tak, aby nedocházelo ke zpětnému nasávání
znečištěného vzduchu do okolních vnitřních prostorů.

(8) Klimatizace nesmí být zdrojem žádné kontaminace.

6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních 

a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
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Zařízení pro děti a mládež

Školy a předškolská zařízení

410/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
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410/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a 

provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

§ 2 - Výklad pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:

d) dlouhodobým pobytem pobyt ve vnitřním prostoru nebo jeho funkčně vymezené části, který trvá v průběhu
jednoho dne 4 hodiny a déle a opakuje se při trvalém užívání budovy více než jednou týdně; za dlouhodobý
pobyt se považuje i pravidelné střídání krátkodobého pobytu v různých vnitřních prostorech tak, že celková doba
pobytu v nich má trvalý charakter,

e) krátkodobým pobytem pobyt v místnosti během jednoho dne po dobu kratší než 4 hodiny,
f) přímo větratelnými prostory prostory přirozeně větrané (větrané z venkovního prostoru budovy čerstvým

vzduchem) nebo nuceně větrané (mechanicky),
j) normovou hodnotou nebo normovým požadavkem konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české

technické normě ČSN, jehož dodržení považuje konkrétní ustanovení za splnění jím stanovených požadavků.
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410/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

§ 4a

(1) Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být vybavena šatnami podle požadavků upravených zvláštním právním
předpisem 8). Pro jednoho žáka musí být zajištěna podlahová plocha 0,25 m2. Požadavky na počty a vybavení
hygienických zařízení jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Záchody a umývárny se zřizují odděleně podle
pohlaví a musí být osvětleny a větrány. Požadavky na větrání jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) V provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být pro žáky zřízeny osvětlené a větrané šatny. Pro jednoho žáka
musí být zajištěna podlahová plocha 0,25 m2. Požadavky na počty a vybavení hygienických zařízení jsou upraveny
v příloze č. 1 k této vyhlášce. Záchody a umývárny se zřizují odděleně dle pohlaví a musí být osvětleny a větrány.
Požadavky na větrání jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku musí být
záchody a umývárny přístupné ze šatny a denní místnosti dětí, nedělí se podle pohlaví a musí být osvětleny a
větrány. Požadavky na počty a vybavení hygienických zařízení jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Požadavky na větrání jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

(1) Prostory k výuce tělesné výchovy a tělocvičny v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a
vzdělávání musí svými stavebně technickými podmínkami umožňovat realizaci tělesné výchovy. Tyto prostory
musí být větratelné; požadavky na větrání jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce. Ovládání ventilačních
otvorů musí být dosažitelné z podlahy. Podlaha musí být pružná při statickém i dynamickém zatížení, snadno
čistitelná, s protiskluzovou úpravou povrchu 8). Stěny a tělesa topení musí být zabezpečeny takovým způsobem,
aby nebylo ohroženo zdraví dětí a žáků, svítidla a okenní tabule musí být zabezpečena proti rozbití. Další
požadavky na tělocvičny v zařízeních pro výchovu a vzdělávání upravuje zvláštní právní předpis o technických
požadavcích na stavby 8).
8) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
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410/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

§ 17 - Mikroklimatické podmínky

(1) Stavební řešení budov zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání musí být
navrženo tak, aby povrchová teplota vnitřních částí obvodových stěn nebyla po celý rok podstatně rozdílná od
teploty vzduchu v místnosti.

(2) V místnosti, kde je použito přirozené větrání okny, musí být okna zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu.
Ovládání ventilačních otvorů musí být dosažitelné z podlahy.

§ 18

(1) Prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání určených k pobytu musí být
přímo větratelné. Požadavky na větrání čerstvým vzduchem (výměna vzduchu) v době využití interiéru jsou
upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod
18 °C, ne však méně než 16 °C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 °C musí
být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání zastaven.

(3) Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 °C nebo kdy je
výsledná teplota kulového teploměru ttg max vyšší než 31 °C, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné
náhradní opatření pro děti a žáky s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.
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410/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a 

provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

§ 18

(4) Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání pro
překročení přípustných hodnot škodlivin ve venkovním prostředí, musí být
mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem zajištěny
vzduchotechnickým zařízením.

(5) Centrální šatny dětí a žáků bez přirozeného větrání musí být větrány nuceně podtlakově s výměnou vzduchu v
souladu s požadavky upravenými v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(6) Přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy mikroventilace nebo větracími štěrbinami.

§ 22

Úklid v prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se provádí:
h) pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu

výrobce nebo dodavatele.

Daniel Munoz, Reuters
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410/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a 

provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

§ 18

(4) Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání pro překročení přípustných hodnot škodlivin

ve venkovním prostředí, musí být mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem zajištěny
vzduchotechnickým zařízením.

(5) Centrální šatny dětí a žáků bez přirozeného větrání musí být větrány nuceně podtlakově s výměnou vzduchu v
souladu s požadavky upravenými v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(6) Přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy
mikroventilace nebo větracími štěrbinami.

Z ČSN EN 15665/Z1
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Příloha č. 3
Intenzita větrání čerstvým vzduchem a parametry mikroklimatických podmínek

Intenzita větrání čerstvým vzduchem
v učebnách, tělocvičnách, šatnách a hygienických zařízeních a provozovnách pro výchovu a 
vzdělávání:

Zařízení Výměna vzduchu
m3/hod

Učebny 20 – 30 na 1 žáka

Tělocvičny 20 - 90 na 1 žáka

Šatny 20 na 1 žáka

Umyvárny 30 na 1 umyvadlo

Sprchy 150 – 200  na 1 sprchu

Záchody 50 na 1 kabinu
25 na 1 pisoár

410/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a 

provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
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Typ prostoru Výsledná teplota
Rychlost 
proudění

Relativní 
vlhkost

tg min tg opt tg max va rh

oC oC oC m.s-1 %

Učebny, pracovny, místnosti určené 
k dlouhodobému pobytu

20 22 ± 2 28 0,1 - 0,2 30 - 65

Tělocvičny 18 20 ± 2 28 0,1 - 0,2 30 - 65

Šatny 20 22 ± 2 28 0,1 - 0,2 30 - 65

Sprchy 24 - - - -

Záchody  18 - - 0,1 - 0,2 30 - 65

Chodby 18 - - 0,1 - 0,2 30 - 65

Příloha č. 3
Intenzita větrání čerstvým vzduchem a parametry mikroklimatických podmínek

Nově platné od 2009

410/2005 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a 

provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 °C.
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Bazény
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135/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky 

na koupaliště, sauny a …..

§ 21
(7) Skříňky na šaty a obuv musí být z hladkého, vlhku vzdorujícího materiálu a u šaten krytých bazénů a saun musí být

dobře větratelné.

§ 24 - Požadavky na mikroklimatické podmínky a osvětlení

(1) Požadavky na mikroklimatické podmínky a osvětlení krytých koupališť jsou uvedeny v příloze č. 8.

(2) Pro pořádání plaveckých soutěží či jiných organizovaných akcí v bazénech o délce 50 m se intenzita osvětlení řídí
technickými normami. 8) Měření se provádí 1 m od vodní plochy nebo podlahy.

(3) Všechny místnosti a prostory objektů krytých umělých koupališť musí být větrány; pokud nestačí přirozená
výměna vzduchu okny, musí být vybaveny zvláštním větracím zařízením. Větrání sprch a bazénů musí být
podtlakové.
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135/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické 

požadavky na koupaliště, sauny a …..

§ 26 - Prohřívárna sauny

(6) Prohřívárna musí být dostatečně větratelná, s možností regulace. Musí být dostatečně osvětlena a opatřena
nouzovým osvětlením. Osvětlovací tělesa musí byt umístěna tak, aby nedošlo k ohrožení saunujících se osob.

§ 29 - Další požadavky na prostorové a konstrukční řešení sauny

(1) Pro ukládání čisticích a dezinfekčních prostředků se zřizuje úklidová místnost, větratelná, vybavená výlevkou s
teplou a studenou vodou. Stěny musí být opatřeny snadno omyvatelným povrchem do výše minimálně 180 cm od
podlahy.

§ 30 - Mikroklimatické podmínky saun

(1) Požadavky na mikroklimatické podmínky a osvětlení saun jsou upraveny v příloze č. 9.

(2) V prohřívárně musí být instalován teploměr s rozsahem do 130 °C, který musí být umístěn nejméně 1 m od
tepelného zdroje, ve výšce 200 cm nad podlahou a 5 cm od stěny.

§ 31 - Čištění a úklid sauny

(1) Nejméně jednou denně, a to zejména po skončení provozu, se musí všechny prostory sauny umýt vodou s čisticím
prostředkem a vydezinfikovat. Podlaha a pryčny prohřívárny se musí při provozu delším než 8 hodin denně
dezinfikovat nejméně dvakrát denně během provozu. Dveře, omyvatelné části stěn, šatnové skříňky a ostatní
nábytek, radiátory topení apod. se dezinfikují nejméně jednou za týden. Prohřívárna se čistí, dezinfikuje a větrá
po skončení provozu a do druhého dne musí zůstat dveře otevřeny.
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135/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky 

na koupaliště, sauny a …..

Příloha č. 6
Hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata

II. Požadavky na bazén a jeho provoz, obměnu a kvalitu vody a prostředí podle věku dítěte

1) Věk dítěte 3 - 6 měsíců:
Teplota vody : 30 - 36 °C.
Teplota vzduchu: minimálně 28 °C, maximálně 30 °C.

2) Věk dítěte 6 - 12 měsíců:
Teplota vody: 28 - 32 °C.
Teplota vzduchu: 28 °C - 30 °C.

3) Věk dítěte nad 12 měsíců (do 3 let):
Teplota vody: 28 - 32 °C.
Teplota vzduchu: 28 °C - 30 °C.
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135/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické 

požadavky na koupaliště, sauny a …..

Příloha č. 8
Mikroklimatické požadavky a osvětlení haly krytého bazénu a jeho přilehlých prostor

Faktor prostředí Hala bazénu
Přilehlé prostory pro 
uživatele (šatny, WC, 
sprchy, chodby atd.)

Vstupní hala

Intenzita osvětlení min. 100 luxů pro rekreační 
koupání, min. 250 luxů pro 
plavecký výcvik (500 luxů 
pro závodění 50 m bazénů)

100 luxů 100 luxů

Teplota vzduchu o 1 - 3 °C vyšší než 
teplota vody v bazénu

sprchy 24 - 27 °C
šatny a místnosti pro pobyt 
osob 20 - 22 °C

17 °C

Relativní vlhkost vzduchu max. 65 % sprchy max. 85 %
ostatní prostory max. 50 % 

Intenzita výměny vzduchu min. 2x za hodinu sprchy min. 8x za hodinu
šatny 5 - 6x za hodinu
ostatní prostory tak, aby 
vyhovovaly limitním 
hodnotám relativní vlhkosti 
vzduchu

min. 1x za hodinu
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135/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické 

požadavky na koupaliště, sauny a …..

Příloha č. 9
Mikroklimatické podmínky a osvětlení saun

Místo
Výška od 
podlahy

Min. teplota 
vzduchu

Max. teplota 
vzduchu

Max. relativní 
vlhkost 
vzduchu

Výměna 
vzduchu

Min. 
intenzita 
osvětlení

Nouzové 
osvětlení

m oC oC % m3/hod.osoba Lx -

Čekárna 1,6 18 - 50 15 100 +

Chodba 1,6 18 - 50 2 x za hod 100 +

Šatna 1,6 22 - 50 20 100 +

Prohřívárna 0,5 45 - - - 40 +

1,0 70 80 15 -

1,5 - 80 15 -

2,0 - 110 - -

Vnitřní 
ochlazovna

- - - 70 20 70 +

Vnější 
ochlazovna

- - - - - 70 -

Odpočívárna 1,6 26 - 50 15 70 +

Záchod 1,6 22 - 50 30 na 1 
klosetovou

mísu

70 -
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