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

14. 4. 2021



• Sledujte na YouTube Rady
• www.zdravabudova.cz

Nadcházející témata:

14. 4. 2021

• 28.4. Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí - Osvětlení a stínění 
zkušenosti z praxe

• 12.5. Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí – Akustika 
zkušenosti z praxe

• 26.5. Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí – Technologie pro 
sdílení

• 2.6. Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí – Urbanismus a 
komunita

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


ŠETRNÁ ŘEŠENÍ V PRAXI

Kvalita vnitřního prostředí - vzduch, zkušenosti z praxe

Mluvčí :
• Katarina Mitrovikj Maneva, Enviros, Legislativa v oblasti ochrany vnitřního prostředí – se 

zaměřením na kvalitu vzduchu v budovách, chemické znečisťující látky ve vnitřním prostředí se 
zaměřením na CO2 a VOC – jejich zdroje a vliv na zdraví.

• Petr Valeš, JRD, Jak můžeme sledovat kvalitu vzduchu v našich domovech, měření kvality 
vzduchu v mateřské škole Zelená Libuš.

https://en.enviros.cz/
https://www.jrd.cz/cs?gclid=CjwKCAjwxuuCBhATEiwAIIIz0dMRPB9RMSvbx6-43sammfwO3xCB2om-j9z9zLMGHj1SdGYXlqaE_BoCnwsQAvD_BwE
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 Základní komponenty ovlivňující kvalitu
vnitřního prostředí.

 Základní faktory ovlivňující kvalitu vnitřního
prostředí.

 Legislativa v oblasti ochrany vnitřního
prostředí se zaměřením na kvalitu vzduchu.

 Chemické znečisťující látky ve vnitřním prostředí
 CO2

 VOCs

 Jak můžeme sledovat kvalitu vzduchu v našich domovech?



Základní komponenty ovlivňující kvalitu vnitřního prostředí
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Kvalita vnitřního prostředí (Indoor Environmental Quality) označuje kvalitu
prostředí budovy ve vztahu ke zdraví a pohodě těch, kteří v ní zabírají prostor.

Kvalita vnitřního 
prostředí

Kvalita pohody 
(tepelné)

Kvalita zvuku

Kvalita osvětlení

Kvalita ovzduší



Základní faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostředí
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Kvalita vnitřního prostředí (Indoor Environmental Quality) označuje kvalitu 
prostředí budovy ve vztahu ke zdraví a pohodě těch, kteří v ní zabírají prostor.

 Použité materiály.
 Vybavení vnitřního prostředí.
 Mikroklimatické faktory – teplota,

relativní vlhkost a splnění požadavků na
větrání (výměna vzduchu).

 Životní styl osob pobývajících uvnitř.
 Údržba vnitřního prostředí.
 Infiltrace z venkovního ovzduší (okolní

zdroje, např. doprava či emise z
průmyslu).



Legislativa v oblasti ochrany vnitřního prostředí - se zaměřením na 
kvalitu vzduchu
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Platné předpisy v České Republice

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb., podle které se stanovují hygienické limity chemických,
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., podle kterého se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci.

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

 Vyhláška č. 20/2012 Sb. - Stavební vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby.

Platné předpisy v rámci Evropské Unie

 EUR 14449 EN Indoor Air Quality and its impact on human

 EU/WHO Environmenthal Health Action Plan for Europe



Chemické znečisťující látky ve vnitřním prostředí
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Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního ovzduší:
- Koncentrace znečisťujících látek

- Intenzita výměny vzduchu a objem vzduchu

- Kvalita venkovního vzduchu

Biologické 
zdroje

Vybavení 
prostoru

Aktivity Infiltrace venkovního 
ovzduší

lidé, domácí zvířata a 
rostliny

stavební materiály, vnitřní 
vybavení

úklid, vytápěni, vaření, 
kosmetika, kouření 

doprava a průmysl 

CO2

vodní 
pára

domácí 
prach

VOCs

NOxCO
alergenní 
částice

PAH

minerální 
vlákna

mikroorg
anizmy

SO2

CH4CO
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CO2

Chemické znečisťující látky ve vnitřním prostředí

Nejběžnější znečisťující látka vnitřního ovzduší.

Hlavním zdrojem je člověk a jeho dýchání. 

(každý výdech průměrného dospělého člověka obsahuje 30 000 až 
50 000 ppm CO2)

Indikátor kvality vnitřního ovzduší.

Limitní hodnotu pro vnitřní prostředí staveb je 1500 ppm. 

Koncentrace CO2 Účinky CO2 na lidský organismus
350 – 400 ppm úroveň venkovního prostředí 
800 – 1000 ppm doporučená úroveň CO2 ve vnitřních prostorách - Pettenkoferovo kritérium 
1000 – 2000 ppm nastávají příznaky únavy a snižování koncentrace 
1200 – 1500 ppm doporučená maximální úroveň CO2 ve vnitřních prostorách 
2000 – 5000 ppm nastávají možné bolesti hlavy 
5000 ppm maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik 
> 5000 ppm nevolnost a zvýšený tep
> 15 000 ppm dýchací potíže 
> 40 000 ppm možná ztráta vědomí
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VOCs

Chemické znečisťující látky ve vnitřním prostředí

Lze identifikovat cca 2000 sloučeniny v domácnostech,
z nichž má 10 prokázané závažné zdravotní účinky. 

Hlavní zdroje: kouření, oleje, čisticí prostředky, rozpouštědla, 
osvěžovače vzduchu, desinfekční prostředky, deodoranty, 

laky, barvy, nátěry atd. 

Obvykle vnímány jako zápachy a většinou mají 
narkotický účinek.

Formaldehyd – dráždivá, toxická, mutagenní a karcinogenní 
znečisťující látka.

Limit ve vnitřním prostředí staveb je 60 µg/m3.



Jak můžeme sledovat kvalitu vzduchu v našich domovech?
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Monitory kvality vnitřního ovzduší hlásí v reálném čase úrovně běžných 
znečišťujících látek a dalších podmínek ovzduší v našich domovech.

 Čidla CO2

 Čidla VOCs

 Čidla PM2.5

 Čidla CO

 Čidla radonu

Zdroje: https://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/20843-kdy-merit-voc-a-kdy-co2

 Čidla kombinovaná:

 Čidla CO2, VOCs, PM2.5
 Čidla CO2, VOCs, radonu
 Čidla CO2, VOCs, vlhkosti, teploty
 Čidla CO2, Formaldehydu, VOCs, PM2.5, vlhkosti, teploty

https://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/20843-kdy-merit-voc-a-kdy-co2


Kvalita vnitřního ovzduší a Environmentální Auditing
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ESA nebo EDD
 Během environmentálních auditu budov a hal je kvalita vnitřního 

ovzduší jeden z hodnocených parametrů, ale…

 Ta se na místě neprovádí, jen v případě že existuje podezření 
auditora na nedodržovaní standardní kvality – subjektivní pocit

 Pokud se auditorovi zda že je kvalita ovzduší nízká, může 
doporučit EDD/ESA Phase II – což je měření autorizovanou 
firmou.

BREEAM
 Během certifikace BREEAM ale hodnotí víc do detailů, a tahle 

část evaluace je také vázaná na komunikaci s nájemci nebo 
klientem. Klient může dostat následující počet bodů/kreditů:
 One credit - Indoor air quality (IAQ) plan
 One credit- Ventilation
 One credit - Volatile organic compounds (VOCs) emission 

levels (products)
 One credit - Volatile organic compounds (VOCs) 

 Více info na tomto odkazu

Prezentace ENVIROS

https://www.breeam.com/BREEAMUK2014SchemeDocument/content/05_health/hea02.htm


Reference a zdroje
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Státní Zdravotní Ústav – Vnitřní ovzduší

Lajčíková A., Vnitřní prostředí a zdraví. Kvalita vnitřního prostředí – Indoor Air Quality, 2012 

Lajčíková A., Vnitřní prostředí a zdraví. Kvalita vnitřního prostředí – Indoor Air Quality, Vytápění, 
větrání, instalace 5/2012 

Hollerová J., Holler P., Škodlivé chemické látky ve vnitřním prostředí. Hygiena, Vytápění, větrání, 
instalace. 1/2010 

Čejková E., Vliv zateplování obytných budov na koncentraci CO2 v ovzduší bytů, 2016

Buildings Performance Institute Europe, Linking indoor environmental quality and energy 
performance in building regulation. 2018

Vyhláška č. 6/2003 Sb., Vyhláška č. 410/2005 Sb., Vyhláška č. 20/2012 Sb

Best indoor air quality sensors
https://www.google.com/search?q=indoor+air+quality+sensor&rlz=1C1GCEA_enCZ831CZ831&o
q=indoor+air+quality+sens&aqs=chrome.0.0j69i57j0l8.11527j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?q=indoor+air+quality+sensor&rlz=1C1GCEA_enCZ831CZ831&oq=indoor+air+quality+sens&aqs=chrome.0.0j69i57j0l8.11527j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8


ENVIROS, s.r.o.
Dykova 53/10, 101 00 Praha 10, Česká republika

www.enviros.cz

Ing. Katerina Maneva Mitrovikj
Konzultant

(+420) 602 295 860
katerina.maneva@enviros.cz
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Děkuji za pozornost!
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VZDUCH



VZDUCH

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ 
S REKUPERACÍ 
VZDUCHU

VOC (FORMALDEHYD)

CO2

PYLY

PRACH

PACHY

Výběr zdravotně
nezávadných
materiálů

Filtr

Čidlo CO2

VLHKOST





MĚŘENÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLKA LIBUŠ 

Termín:  od 9.2.2020 (čidla CO2, RH, VOC, teplota) 
Jsou měřeny obě třídy (spací a hrací – celkem 4 čidla) 
Počet dětí: 

Měření kvality vnitřního 
prostředí MŠ Zelená Libuš



Zdravá školka



Měřené hodnoty

• CO2 – oxid uhličitý
• VOC – těkavé organické látky
• Teplota
• Koncentrace prachových částic
• Kvalita osvětlení



Měření vnitřního prostředí 
v MŠ Libuš

A jak to dopadlo?



CO2 – oxid uhličitý

MŠ Libuš
• 25 dětí / 8:00 až 16:00 / 90 m3 na třídu
• VZT zapnuta v 6:00 a vypnuta v 16:30
• Po celý den hodnoty od 550 do 650 ppm

Systém řízeného větrání automaticky a komfortně zařizuje výměnu vzduchu po celý den. Tím zařídí kvalitní vnitřní 
prostředí, paní učitelky nemusí myslet na pravidelné větrání okny a můžou se plně věnovat dětem.



CO2 – oxid uhličitý

MŠ Chrudim
• 25 dětí / 8:00 až 16:00 / 90 m3 na třídu
• Přirozené větrání 2x za dopoledne
• Za 1,5 hodiny od příchodu prvních dětí je koncentrace CO2 na úrovni 2500 ppm
• Ve srovnání s MŠ Libuš jsou koncentrace až 5x vyšší



VOC – těkavé organické látky

Spací třída Hrací třída

• Zabudovaný nábytek a hračky ve třídě mají zásadní vliv na koncentraci VOC
• Koncentrace VOC po vypnutí VZT výrazně narůstá až k hodnotě 2500 μg/m3

Stejně jako u koncentrace CO2 zařizuje systém řízeného větrání kontinuální odvětrávání škodlivých látek a 
koncentrace se tak pohybují během dne v doporučených hodnotách. 

MŠ Libuš



Teplota

MŠ Libuš
Konstantní teplota okolo 22,5°

MŠ Chrudim
Teplota je kvůli nutnému větrání 
okny během dne nestabilní a 
klesá až o 3°C. 



Prachové částice

2 – 3 μg/m3

MŠ Libuš
Doporučené hodnoty polétavých částic jsou do maxima 15μg/m3
Naměřené hodnoty 2-3 μg/m3



Světelný audit

Intenzita osvětlení (LUX)
Norma = 300 lx
Naměřeno = 670 lx

Index podání barev (Ra) 
Norma = 80
Naměřeno = 93

Tón světla (Kelvin)
Nejpoužívanější = 4000 K
Naměřeno = 6500 K



A co na to říká paní 
ředitelka?



Zpětná vazba od paní ředitelky

Jak pocitově vnímáte rozdíl mezi zdravou školkou na Libuši a standardní školkou? Je to Vaše 
první zkušenost se systémem řízeného větrání?

„Systém řízeného větrání mám již 3 roky doma, takže dobře znám jeho výhody v RD.
V mateřské škole jsem se s ním setkala poprvé. Vzhledem k tomu, že provoz ve školce je hodně 
odlišný od dění v domácnosti, byla jsem zvědavá, jak bude systém řízeného větrání fungovat. 
Byla jsem mile překvapená, jak reaguje např. na různý počet dětí, režimové změny (hry, 
cvičení, spaní) nebo změnu počasí.“

Jak hodnotíte jeho funkci?

„Líbí se mi, že obsluha zařízení je jednoduchá. Můžeme využívat jak přednastavený program, 
tak ovládat zařízení manuálně, dle potřeby. Také hlídače koncentrace CO2 v obou hernách dobře 
fungují a při jeho zvýšení se automaticky zvyšuje výkon rekuperační jednotky.“



Zpětná vazba od paní ředitelky

Jaký je Váš osobní celkový pocit z nových prostor? Jak se tam cítíte?

„V nových prostorách se cítím velmi komfortně. Celý prostor je řešen pro kapacitu 30 dětí účelně, 
je zde využitý opravdu každý cm2. Také vybavení a použité materiály jsou praktické a vkusné.“

Projevuje se zdravé vnitřní prostředí (čerstvý vzduch, dobrá akustika, dostatečné přirozené a 
plnospektrální umělé osvětlení, tepelná stabilita díky exteriérovým žaluziím) na zvýšené 
aktivitě a zdraví dětí?

„Věřím tomu, že ano :-). Zvlášť bych chtěla velmi kladně ohodnotit osvětlení, které se podobá 
dennímu světlu a nedá se srovnávat s blikajícími zářivkami.
Co se týká tepelné stability, nemáme ještě zcela "vychytané" jarní odpolední sluníčko, kdy i přes 
spuštěné venkovní žaluzie bývá v hernách zvýšená teplota. To již ale společně řešíme s p. 
Majerem, který nainstaloval v obou hernách měřidla, která by měla vyhodnotit různé parametry 
(tepelná pohoda, prachové částice, CO2) a na základě nich případně můžeme doladit 
nastavení rekuperace.“



Zpětná vazba od paní ředitelky

Vnímáte rozdíl v každodenní práci v tom, že už nemusíte pravidelně větrat?

„Tuto skutečnost oceňuji zejména v souvislosti s výskytem coronaviru. Díky neustálému větrání a 
přísunu čerstvého vzduchu jsme zaznamenali jen jednotlivé případy, kdy byly děti nebo 
personál pozitivní, ale k žádnému šíření nedocházelo.“











info@jrd.cz

www.jrd.cz

Korunní 810/104, 101 00 Praha 10

KONTAKT:

DĚKUJI ZA 
POZORNOST

http://www.jrd.cz/
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