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Dne: 14. března 2018 
 
 
 
V ě c : 
 

Inspekce nemovitosti - měření kvality vzduchu – škola - nález inspektora 
 
 
Na základě objednávky pana starosty Krotkého ze dne 27.02.2018 jsem provedl dne 
08.03.2018 v době od 10,00 do 11,05 hod. měření kvality vzduchu v budově, kde se 
nachází mateřská škola a základní škola. 
Cílem inspekce byla prověrka kvality ovzduší v budově se zaměřením na jednotlivé 
edukační prostory. 
 
Jednotlivá měření proběhla v exteriéru a v prostorech s výukou a bez výuky dětí: 

− v exteriéru s cílem naměřit porovnávací parametry ovzduší 
− prostor č. 1 - v 2. NP (nadzemním podlaží) ve třídě vlevo (mladší žáci) 
− prostor č. 2 – v 2. NP ve třídě vpravo (starší žáci) 
− prostor č. 3 – v 2. NP – chodba před třídami 
− prostor č. 4 – v 1. NP – chodba před třídami 
− prostor č. 5 – v 1. NP – mateřská škola 
− prostor č. 6 – v 1. NP – tělocvična (bez provozu) 

 
Hlavním měřeným parametrem kvality vzduchu ve školském zařízení je obsah oxidu 
uhličitého v ovzduší. K vedlejším parametrům kvality ovzduší náleží relativní vlhkost 
vzduchu vyjádřená v procentech a teplota vzduchu vyjádřená ve stupních Celsia. 
 
Oxid uhličitý (CO2) produkuje člověk při dýchání, dospělý člověk uvolní do prostoru 
za hodinu přibližně 16 litrů CO2. Maximální hodnota CO2 v ovzduší ve školní třídě by 
podle stavebního zákona neměla přesáhnou 1 550 ppm (z anglického parts per 
million, označení pro počet částí z milionu). 
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Na koncentraci CO2 v místnosti má vliv také vaření na plynovém sporáku, přítomnost 
zvířat (velký pes se v produkci CO2 vyrovná člověku) a v menší míře také pokojové 
květiny.  
 
Koncentrace oxidu uhličitého vyjadřuje v jednotkách ppm (parts per milion), někdy 
však také v mg/m3 nebo v procentech. Přepočet těchto jednotek je následující: 1000 
ppm = 1800 mg/m3 = 0,1 %. 
 
Účinky koncentrace CO2 (uhličitý) na lidské zdraví: 
350 - 450 ppm:  čerstvý vzduch 
do 1000 ppm:  koncentrace ve venkovním prostředí 
1200-1500 ppm:  úroveň bez nepříjemného pocitu 
1000-2000 ppm:  doporučená maximální úroveň CO2 ve vnitřních prostorách 
2000-5000 ppm:  příznaky únavy a snižování koncentrace, „vydýchaný vzduch“ 
5000 ppm:   snížená koncentrace, únava, bolesti hlavy 
>5000 ppm:   nevolnost a zvýšený tep 
>15000 ppm:  dýchací potíže, závratě 
>40000 ppm:  možná ztráta vědomí 
 
Základním nežádoucím projevem nedostatečného větrání je zvýšená únava bez 
fyzické námahy, ztráta pozornosti, usínání atp. Typický ranní pocit únavy, mírné 
bolesti hlavy, rozlámanost aj.  
 
 
 
Hodnocení úrovně kysličníku uhličitého je možno provádět dvěma metodikami. 
 
Metodika 1. 
Limit maximální koncentrace kysličníku uhličitého je v roce 2018  je 1.500 ppm, což 
je změkčený požadavek. Původní požadavek byl 1.000 ppm, což je možno 
považovat za doporučenou a "rozumnou" hodnotu. 
 
Metodika 2. 
Změří se hodnota  koncentrace kysličníku uhličitého ve venkovním prostředí a podle 
požadovaných limitů (limit 1., 2., a 3.) se  k této hodnotě připočítá + 350 ppm u 1. 
limitu, +500 ppm k 2. limitu a +800 ppm k 3. limitu. 
 
Limit 1. - vysoká úroveň očekávání – používá se pro prostředí se speciálními 
požadavky, u zdravotně oslabených osob apod. 
Limit 2. - normální prostředí – používá se pro nové a rekonstruované budovy 
Limit 3. -  přijatelné prostředí – pro staré budovy 
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Vlhkost vzduchu ve vnitřním prostředí budov se ve vztahu k možnostem a jejich 
využívání hodnotí relativní vlhkostí vzduchu – klasifikace vnitřního prostředí: 
- suché – relativní vlhkost vzduchu (RV) je menší než 50% 
- normální – RV je v intervalu 50 až 60% 
- vlhké – RV je v intervalu 60 až 75% 
- mokré – RV je větší jak 75% 
 
 
Obecně pro správné větrání platí základní požadavek přivádět množství čerstvého 
vzduchu 25 m3/hod. na osobu. Ve školách je požadováno 20 až 30 m3/hod. na žáka. 
 
V současnosti platná dotační program pro větrání škol zohledňuje doporučené 
hodnoty větrání škol podle věku žáků. Toto je v rozporu s hygienickým předpisem. 
Protože v hernách a ložnicích školek podle dotačního programu postačuje 10 m3/h 
na dítě, v učebnách 1. stupně ZŠ 12 m3/h na žáka, v učebnách 2. stupně ZŠ 18 m3/h 
na žáka. Na středních školách a vyšším stupni vzdělávání je spodní hygienický limit 
20 m3/h na žáka. Záleží tedy na tom, jak bude hygienik ochoten přijmout argumenty 
dotačního programu. 
 
 
Měření jsem prováděl samostatně pomocí měřících přístrojů 

− testo 625 (měření teplot vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu) 
− testo 535 (měření CO2)  

Výsledky jednotlivých měření představují průměrné hodnoty ze všech měření. 
Obvykle prováděno v každém prostoru 3 až 5 měření. 
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Výsledky měření - naměřené parametry ovzduší v exteriéru a jednotlivých 
prostorech 

 
Exteriér 

− čas měření:    10,00 hod. 
− relativní vlhkost vzduchu v %: 54,6 
− teplota vzduchu ve st. Celsia: 9,4 
− obsah CO2 v ppm:   460 

 
 

   
 

Příklady měření přístroji testo 265 a testo 535 
 
 
 
Prostor č. 1 - v 2. NP (nadzemním podlaží) ve třídě vlevo (mladší žáci) 

− čas měření:    10,15 hod. 
− relativní vlhkost vzduchu v %: 44,0 
− teplota vzduchu ve st. Celsia: 20,9 
− obsah CO2 v ppm:   1.155 
− všechna okna otevřena v poloze „na ventilačku“ 
− okna na severovýchodní straně třídy „zastavěna“, s největší pravděpodobností 

se nevětrá otevřenými křídly oken 
− okna na jihovýchodní straně třídy „nezastavěna“ 
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Příklad měření – prostor č. 1 
 
 
 
Prostor č. 2 – v 2. NP ve třídě vpravo (starší žáci) 

− čas měření:    10,20 hod. 
− relativní vlhkost vzduchu v %: 38,3 
− teplota vzduchu ve st. Celsia: 21,4 
− obsah CO2 v ppm:   996 
− všechna okna otevřena v poloze na ventilačku 

 
 
 
Prostor č. 3 – v 2. NP – chodba před třídami 

− čas měření:    10,28 hod. 
− relativní vlhkost vzduchu v %: 35,0 
− teplota vzduchu ve st. Celsia: 21,0 
− obsah CO2 v ppm:   692 
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Příklad měření – prostor č. 3 
 

 
Prostor č. 4 – v 1. NP – chodba před třídami 

− čas měření:    10,31 hod. 
− relativní vlhkost vzduchu v %: 34,2 
− teplota vzduchu ve st. Celsia: 19,1 
− obsah CO2 v ppm:   482 

 

 
 

Příklad měření – prostor č. 4 
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Prostor č. 5 – v 1. NP – mateřská škola 

− čas měření:    10,40 hod. 
− relativní vlhkost vzduchu v %: 36,2 
− teplota vzduchu ve st. Celsia: 22,9 
− obsah CO2 v ppm:   1.056 
− všechna okna otevřena v poloze na ventilačku 

 

 
 

Příklad měření – prostor č. 5 
 
 

 
 
Prostor č. 6 – v 1. NP – tělocvična (bez provozu) 

− čas měření:    10,48 hod. 
− relativní vlhkost vzduchu v %: 42,0 
− teplota vzduchu ve st. Celsia: 21,5 
− obsah CO2 v ppm:   990 
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Vyhodnocení 
 
 
 

Všechny měřené prostory vykazovaly v době měření hodnoty pod nežádoucími limity 
a  „jsou v pořádku“ – hodnoceno podle Metodiky 1. a Metodiky 2. 
Relativní vlhkost vzduchu a teplota odpovídají určení prostorů vzhledem k ročnímu 
období (topení, větrání). 
 
Pro větrání ve školách platí historické pravidlo „Větrat tak, aby školáci nebyli mysli 
mdlé.“ Historicky se doporučovalo třídu plně a intenzívně provětrat asi 3 až 4 krát 
každou hodinu. 
 
Zjištění vztahující se na dobu měření - zajištění dostatečného větrání je správně 
řešeno přirozeným větráním a otevíráním větracích elementů obálky budovy, což se 
ukazuje jako postačující. Není potřeba zavádět nucené větrání. 
 
   
 
 
     
 
Zpracoval a napsal: 
Ing. Jaroslav Zima  
 

                                
  


