
45AUTOMA  12/2013

automatizace v budovách

1. Úvod

Příspěvek navazuje na článek [12] otiš-
těný v čísle 4/2013 časopisu Automa. Rov-
něž se zabývá technikou prostředí v domech 
a lze jej považovat za volné pokračování se-
riálu o inteligentních budovách. Pojedná-
vá o kvalitě prostředí interiéru, tj. o kvalitě 
vzduchu a o jejím zajištění s minimálními 
ztrátami energie.

2. Vnitřní prostředí interiérů

Inteligentní (chytré) domy lze z pohledu 
určení rozdělit na kategorie: rodinný dům, 
bytový dům, víceúčelová budova, výrobní 
budova. Charakter užívání může ovlivnit de-
finice vnitřního prostředí a přístup k jeho 
ovlivňování. Požadavky na vnitřní prostře-
dí jsou pro prostředí pobytové a pracovní 
dány ve vyhlášce č. 6/2003 Sb., kterou se 
stanovují hygienické limity chemických, fy-
zikálních a bio logických ukazatelů pro vnitř-
ní prostředí pobytových místností někte-
rých staveb, dále v tzv. stavební vyhlášce 
(vyhláš ka č. 20/2012 Sb., kterou se mění vy-
hláška č. 268/2009 Sb., o technických poža-
davcích na stavby), popř. v nařízení vlády 
93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

Kvalita prostředí v interiérech 
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č. 361/2007 Sb., jímž se stanovují podmín-
ky ochrany zdraví při práci, ve znění naříze-
ní vlády č. 68/2010 Sb. Pro obytná prostředí 
není vydána žádná závazná právní úprava. Je 
jen vydána směrnice č. 1/2005 Odborné sku-
piny 04 (obytné prostředí) při Společnosti pro 
techniku prostředí s názvem Optimální a pří-
pustné mikroklimatické podmínky pro obytné 
prostředí, popř. lze čerpat z [12] a [13]. Dále 
je pro obytné domy vydána norma ČSN EN 
15 665/Z1 Větrání budov – Stanovení výkono-
vých kritérií pro větrací systémy obytných bu-
dov, aktualizovaná změnou Z1 z roku 2011, 
která se však týká jen větrání. 

2.1 Ovlivňování vnitřního prostředí

Člověk, a vlastně všichni živočichové, 
potřebuje ke svému životu kyslík ze vzdu-
chu bez škodlivých plynů nebo látek. V sou-
časnosti se ale lidskou činností (průmyslem, 
dopravou, energetikou) dostává do ovzduší 
mnoho emisí. Vnitřní prostředí v domech 
ovlivňuje člověk svou přítomností a cha-
rakterem své činnosti. Rozhodujícími fak-
tory jsou počet přítomných osob, kouření, 
intenzita a frekvence vaření, úklidu, vytápě-
ní a dalších činností, ale i množství a druh 

rostlin či zvířat v domě. Mi-
kroklima v budově závisí na 
teplotě vzduchu, jeho vlhkos-
ti, ra diační teplotě, proudění 
vzduchu v místnosti a výško-
vém gradientu teploty. Teplota 
vzduchu je ovlivňována pře-
devším vytápěním (obvykle 
nastavením požadované teplo-
ty na panelu regulátoru vytá-
pění), popř. klimatizací. 

K vyjádření množství vod-
ních par ve vzduchu je využí-
váno několik veličin: parciální 
tlak vodní páry, absolutní vlh-
kost vzduchu, relativní vlhkost 
vzduchu, rosný bod a měrná 
vlhkost vzduchu ([8], [9]). 
Opti mální hodnota relativní 
vlhkosti vzduchu je doporuče-
na v rozsahu 35 až 50 %. Nad 
55 % již mohou vznikat plís-
ně. Vlhkost vnitřního prostře-
dí závisí na vlhkosti vnějšího 
prostředí, kterou člověk nemů-
že ovlivnit (podle počasí je od 
20 do 100 %), a dále na provo-
zu domácnosti. Člověk dýchá-
ním vydává 50 až 70 g/h vody, 
sušení 1 kg prádla produkuje 

Článek popisuje charakter vnitřního prostředí a jeho ovlivňování pobytem člověka. Dále 
se zabývá kvalitou vzduchu ve venkovním prostředí, včetně souvisejících problémů s emi-
semi a imisemi. Pro pobyt člověka v interiéru je z hygienických důvodů důležité větrá-
ní. Budovy ve standardu A (s nulovou spotřebou energie) a ve standardu B (nízkoener-
getické budovy) vyžadují řízené větrání s rekuperací, aby byla zajištěna malá spotřeba 
tepelné energie při větrání. Řízené větrání s rekuperací se stává standardem i pro nové 
a rekonstruované domy, obzvláště pro inteligentní budovy. Řízené větrání minimalizuje 
spotřebu energie, ale současně zajišťuje správné funkce větrání. Vyžaduje ovšem řídicí 
systém s odpovídajícími snímači koncentrace emisí a imisí, výpočetní jednotkou a ovlá-
dacími prvky. Článek obsahuje moderní pohled na řešení této problematiky včetně pro-
pojení s jinými subsystémy inteligentních budov. 
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The paper describes quality of indoor environment and human-staying influence of it. 
It deals with quality of air in outdoor environment, including questions of emission and 
pollutants. From hygienic reasons, an important technology for indoor human-staying 
is ventilation. Buildings according to standard A (with zero energy consumption) and 
according to standard B (with low energy consumption) need controlled air-ventila-
tion with recovery to ensure low heat energy consumption during ventilation. Control-
led air-ventilation with recovery becomes a standard for new buildings as well as for re-
constructed houses, particularly for smart buildings. Controlled air-ventilation systems 
minimise energy consumption and ensure right operation of air-ventilation. However, 
they need control systems with appropriate sensors of emission and pollutant concen-
trations, processor unit and control elements. The article brings innovative view on solu-
tion of these challenges, including connection with other subsystems of smart buildings.
Keywords: quality of air indoor, sensor of concentration CO2, VOC sensor, forced air-
ventilation control system, emissions, pollutants
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400 g/h vody, žehlení stejného množství prá-
dla asi 200 g/h, vařením se obvykle uvolňuje 
500 g/h, sprchováním 600 g/h, rostliny mo-
hou do interiéru přispívat 50 g/h. Vlhkost lze 
regulovat klimatizací s řízením vlhkosti, vy-
sušováním nebo vlhčením vzduchu.

Kvalitu vnitřního vzduchu dále negativně 
ovlivňuje např. koncentrace radonu nebo po-
užívání reaktivních látek z mycích a úklido-
vých prostředků a tzv. osvěžovačů vzduchu. 
Výpočetní a kancelářská technika (kopírky 
a laserové tiskárny) generují ozon. 

3. Vnější prostředí

Kvalita vnějšího prostředí je ovlivněna 
především emisemi z průmyslu, energetiky, 
dopravy, topných systémů budov apod. Nej-
výše přípustné hmotnostní koncentrace zne-
čisťující látky obsažené v ovzduší se nazýva-
jí imisní limity. Jejich hodnoty uvádí zákon 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Aktuál-
ní koncentrace se stanovují pro SO2, NO2, 
CO, O3, polétavý prach PM10, PM25 a ben-
zen (BZN) a jsou přístupné na [6]. Hodnoty 
imisních limitů uvádí odkaz [7].

Vnější prostředí je infiltrací a větráním 
propojeno s pobytovým prostředím v budo-
vách. Infiltrace je nekontrolovaný přestup ply-
nů a je závislá na mnoha podmínkách. Ukaza-
telem prostupu vzduchu u dveří v budovách 
je součinitel spárové průvzdušnosti, který 
vyjadřuje objemový tok vzduchu v metrech 
krychlových za sekundu, který proudí dél-
kou jednoho metru spárami oken a dveří při 
tlakovém rozdílu mezi oběma stranami kon-
strukce 1 Pa. Má rozměr m3·m–1·s–1·Pa–0,67, tj. 
po vykrácení m2·s–1·Pa–0,67. U netěsného dře-
věného jednoduchého okna je průvzdušnost 
i = 1,9·10–4 m2·s–1·Pa–0,67, u těsných oken její 
hodnota klesá na i = 0,1·10–4 m2·s–1·Pa–0,67. 
Dalším prvkem vstupujícím do těchto proce-
sů je vzduchotěsnost stavby, tzv. celková prů-
vzdušnost obvodového pláště budovy. Stano-
vuje ji norma jako hodnotu n50 (h–1) celkové 
intenzity výměny vzduchu při tlakovém roz-
dílu 50 Pa. Čím menší je tato hodnota, tím je 
větší vzduchotěsnost stavby. Pro pasivní dům 
s nuceným větráním s rekuperací tepla je hra-
niční hodnota n50 = 0,6 h–1. Za jednu hodinu 
se tedy v budově nesmí vyměnit více vzduchu 
než 60 % celkového objemu budovy.

4. Řízení kvality vzduchu v interiéru 

Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí je 
v běžných podmínkách zajišťována větráním, 
tj. výměnou vnitřního vzduchu za venkovní. 
Větrání budov může být přirozené nebo nu-
cené. Cílem větrání je zajistit vhodné složení 
vzduchu s koncentracemi škodlivých kompo-
nent pod limity danými hygienickými před-
pisy. Přirozeně se větrá otevíráním (ručním 
nebo automatickým) výplní otvorů (oken, 
dveří) na určitou dobu. Větrání je ovlivňo-
váno subjektivními pocity a zvyklostmi lidí 
v interiéru. Tento způsob je nekontrolovatelný 

z pohledu kvality vzduchu a spotřeby energie 
(v zimním i letním období). Nucená výmě-
na vzduchu v interiéru je zajišťována vzdu-
chotechnickými zařízeními ([10], [11]). Je to 
moderní řešení nezbytné pro nízkoenergetic-
ké a pasivní domy. Také v nových domech, 
zejména v inteligentních, se stává běžným 
vybavením. Vzduch se vyměňuje v nastave-
ných časových intervalech nebo podle změ-
řených hodnot vlhkosti, koncentrace CO2, 
VOC (Volatile Organic Compound) nebo ji-
ných měřených veličin (např. kouře). Algorit-
mus pro sekvenční řízení podle času zajišťuje 
např. minimálně výměnu 50 % objemu větra-

ného prostoru každou hodinu nebo 25 m3/h 
pro každou osobu. Při tomto nuceném větrání 
je dodržována také maximální rychlost odsá-
vání (velikost průvanu). Obvyklé maximum 
je 0,2 m/s v zimě a 0,25 m/s v letních měsí-
cích. Při nucené výměně může být přicháze-
jící vzduch upravován, např. ohříván, ochla-
zován, zvlhčován nebo vysoušen. Výhodné je 
zpětné získávání tepla či chladu z výstupního 
vzduchu a jeho předávání vstupnímu vzdu-
chu – rekuperace.

4.1 Měření kvality vzduchu

Pro to, aby bylo možné kvalitu vzduchu 
ovlivňovat, je nutné ji měřit – stanovit kon-
centrace základních a nebezpečných plynů 
ve vzduchu. Při běžném užívání interiéru ros-
te koncentrace CO2, směsí těkavých uhlovo-
díků VOC, popř. i vlhkost vzduchu. Užíváním 
interiéru mohou vznikat také imise plynů, 
které mohou způsobovat závažné zdravotní 
problémy (např. přítomnost CO) nebo i vel-
kou havárii či výbuch (únik zemního plynu). 

Koncentrace CO2 ve směsi vzduchu v in-
teriéru se nejpřesněji měří senzory na princi-
pu absorpce infračerveného (IR) elektromag-
netického záření. K měření těkavých uhlovo-
díků VOC se používají senzory na principu 
ultrafialové (UV) fotoionizace, popř. polovo-

dičové senzory. Ultrafialová fotoionizace je 
moderní a rozvíjející se měřicí princip. Smr-
telně jedovatý CO může vznikat při nedoko-
nalém spalování biomasy či zemního plynu 
nebo jiných fosilních paliv v budově. Základ-
ním senzorem signalizujícím přítomnost CO 
je senzor na principu katalytického spalová-
ní, nazývaný pelistor. Koncentrace hořlavých 
a výbušných plynů, v bytových prostorách 
rostoucí nejčastěji při úniku zemního plynu, 
se také měří senzory na principu katalytické-
ho spalování nebo absorpce IR záření. Kritic-
ká hodnota koncentrace je uváděna jako údaj 
meze výbušnosti.
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Obr. 2. Schéma informačního systému inteligentní budovy 
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4.2 Systém řízení kvality vzduchu

Schéma možného provedení systému ří-
zení kvality vzduchu je na obr. 1. Systém ob-
sahuje jednotku s rekuperací, popř. s úpra-
vou vzduchu, odsávací potrubí z prostředí, 
vstupní potrubí nového vzduchu do interié-
ru, vnější výstupní a vstupní otvory a systém 
řízení kvality se snímači, centrální jednotkou 
a ovládacími prvky. Vstupem do centrální 
jednotky jsou signály ze snímačů – počet in-
stalovaných snímačů odpovídá stupni auto-
matizace. Obecně jsou to snímače pro měře-
ní teploty: Ta – teplota vstupujícího vzduchu 
v přiváděcím potrubí z jednotky rekuperace, 
Ti – teplota vzduchu interiéru, Te – teplota 
vnějšího prostředí, Td – rozdíl teploty odsá-
vaného a přiváděného vzduchu, dále sníma-
če pro měření koncentrace těkavých plynů 
(VOC), CO2 a CO, pro měření rozdílu tlaku 
v potrubí rekuperátoru (snímač pd), časova-
cí jednotka K apod. Výstupem centrální jed-
notky jsou řídicí signály pro ovládání elek-
trického ohřevu, otáček motorů ventilátorů 
a čerpadel, průtoku topné nebo chladicí vody 
v potrubí, pohybu žaluzií a úpravu vlhkosti. 
Centrální jednotka obsahuje komunikační 
rozhraní pro sériovou sběrnici a lokální ko-
munikaci (LAN). Její součástí je i aplikační 
programové vybavení. 
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Celý systém řízení kvality vzduchu v in-
teriéru obsahuje velké množství prvků, a pro-
to je jeho významnou částí propojení cent-
rální jednotky a vstupních a výstupních pří-
strojů. Možné je paralelní připojení, kdy je 
každé periferní zařízení individuálně připo-
jeno k vstupní nebo výstupní svorce centrál-
ní jednotky, ale výhodnější je sériové připo-
jení vhodnou sběrnicí (např. USB, KNX/EIB, 
LonWorks nebo jinou standardní či propri-
etární sběrnicí), popř. bezdrátově rádiovým 
přenosem. Měřené údaje mohou být navíc 
využívány pro signalizaci nebo pro vyhlá-
šení výstrahy. Schéma možného řešení je 
na obr. 2. V první řadě je to přenos dat niž-
ší úrovně, obvykle sériovou komunikací pro-
střednictvím vhodné sběrnice nebo bezdráto-
vě. Toto propojení je místní, v rámci budo-
vy, mezi centrálními jednotkami (A01, A02, 
A03) subsystémů, např. pro vytápění či za-
bezpečení. Výhodné je použít lokální propo-
jení ethernetovým kabelem nebo bezdrátově 
sítí WLAN, protože potom je možné tutéž 
síť použít i pro připojení výpočetní techniky 
v domě (A21, A22). Data jsou mimo budo-
vu (např. k pultu centrální ochrany) přenáše-
na prostřednictvím sítě Internet nebo GSM. 
Významným prvkem je výpočetní jednotka, 
tzv. hlavní server inteligentní budovy (A11). 
Tato jednotka může být napojena na směro-
vač (router) (A12) a jeho prostřednictvím 
do internetu, přes bránu GSM (A13) na síť 
mobilních telefonů nebo proprietární komu-
nikační bránou (A14) na pult centralizované 
ochrany PCO. 

5. Technologie nuceného větrání, 
rekuperace a úpravy vzduchu

Technologie systému nuceného větrání je 
soubor zařízení pro výstup a vstup vzduchu, 
pro rekuperaci tepla nebo chladu, popř. pro 
úpravu vlhkosti a prašnosti vstupního vzdu-
chu. Zařízení rekuperace tepla je zpravidla 
tvořeno protiproudým kanálovým výmění-
kem, který umožňuje předávání tepla mezi 
protisměrnými proudy vzduchu. Stykové plo-
chy výměníku potřebné velikosti jsou z ma-
teriálu, který zaručuje maximální přenos tep-
la. Rekuperační výměníky dosahují účinnosti 

přibližně 70 %, existují i výměníky s účinnos-
tí až 90 %. Rekuperace výrazně spoří teplo 
a je základem moderních budov třídy B nebo 
A. Současně je tak splněna i hygienická pod-
mínka na kvalitu vzduchu v interiéru. 

Do kategorie řízení kvality vzduchu v in-
teriérech se řadí také systémy centrálního 
vysávání. Hlavní částí takového systému je 
sací jednotka s odlučovačem prachu, která 
je umístěna mimo obytnou část domu, dále 
potrubní systém rozvedený po celém domě 
a ukončený ve vhodných místech pobytového 
prostoru. Výfukové potrubí směřuje z budo-
vy. Předností systému je výrazné snížení ne-
bezpečné prašnosti a udržování koncentrace 
prachu pod limitními hodnotami.

6. Závěr

Účinné větrání je prostředkem k zajiš-
tění kvalitního prostředí, které je pro pobyt 
člověka v interiéru zásadní z hygienických 
důvodů, ale i pro zajištění potřebného kom-
fortu obývání nebo pracovní výkonnosti. Je 
požíváno zejména v moderně řešených a in-
teligentně řízených budovách. V úsporných 
budovách standardu A (s nulovou spotřebou 
energie) a standardu B (nízkoenergetických 
budovách) je nezbytností. Pro minimalizaci 
tepelných ztrát je nutné používat řízené vě-
trání s rekuperací. Řízené větrání je vhod-
né začlenit do integrovaného systému říze-
ní budovy – jedině tak může správně plnit 
své funkce při minimální spotřebě energie. 
Významné místo v systému řízení větrání 
mají snímače koncentrace emisí a imisí. Ří-
dicí systém budovy realizuje i komunikační 
propojení s jinými subsystémy inteligentních 
budov a s okolím.
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Druhý ročník stavebního veletrhu For 

Pasiv se uskuteční od 23. do 25. ledna 
2014 v prostorách PVA EXPO Praha 
Letňany (www.forpasiv.cz). Je určen zá-
jemcům o energeticky šetrné domy a po-
skytne odpovědi na otázky, jak je stavět 
a jak docílit efektivního snížení energetic-
ké náročnosti již postavených budov. Pro-
blematiku představí komplexně – od ná-
vrhů staveb, přes stavební řešení, vhodné 
materiály a technologie až po vytápění, 
výměnu vzduchu, alternativní zdroje ener-

gie či vybavení spotřebiči. Seznámí rovněž 
s novinkami v diagnostice, měření vzdu-
chotěsnosti, termovizního měření a v pro-
vádění výpočtů proudění vzduchu a šíření 
vlhkosti. Veletrh bude mít bohatý doprovod-
ný program. Zaměří se např. na odlišnosti 
stavby pasivních domů od běžného staveb-
nictví, a osloví tak především architekty, 
projektanty a stavebníky. Uskuteční se tří-
denní konference Jak se staví pasivní dům. 
Lze očekávat zájem o služby poradenské-
ho centra, které na veletrhu budou posky-
tovat odborníci z Aliance Bahal a z Centra 
pasivního domu. 

Souběžně probíhající veletrhy Střechy 
Praha a Solar Praha nabízejí ve svém do-
provodném programu přednášky Úspory 
energií v bytových domech, aneb jak efek-
tivně regenerovat bytový dům, Solární systé-
my a instalace obnovitelných zdrojů energie 
v budovách či Pelety, dřevo a kotle na bio-
masu. Posluchači získají informace o správ-
né instalaci fotovoltaických panelů pro šik-
mé a ploché střechy, o použití tzv. foto-
voltaických šindelů a solárních kolektorů. 
Představen bude i ekologický trend ve sta-
vebnictví, tzv. zelené střechy a fasády.
[Tisková zpráva ABF, a. s.]                             (šm)


