
 

1 
 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá vlivem zateplování obytných budov na koncentraci 

CO2 v ovzduší bytů a s ní spojenou intenzitu výměny vzduchu. Zateplování budov má 

bezesporu pozitivní vliv na energetickou náročnost budov, tedy na úsporu spotřebované 

tepelné energie, která přímo souvisí s emisemi CO2. Často má však pouhé zateplení bez 

celkového řešení vzduchotechniky negativní vliv na kvalitu vnitřního prostředí (ovzduší) 

bytů. Hlavní část práce uvádí měření parametrů kvality vnitřního ovzduší – teploty, relativní 

vlhkosti vzduchu, koncentrace CO2  a intenzity větrání v zateplených, s plastovými okny, a 

nezateplených, s původními dřevěnými okny, vybraných bytových jednotkách. Cílem práce je 

rozdíly měřených parametrů mezi dvěma typy bytů kvantifikovat. Studovanou oblastí je 

sídlištní panelová zástavba ve městě Sezimovo Ústí. Měření probíhalo od října 2015 – března 

2016 vždy po dobu 3 dnů ve vybraných 22 dvojicích bytů – s plastovými a dřevěnými okny, 

kde byla kontinuálně monitorována koncentrace CO2, teplota a relativní vlhkost. Měření 

probíhalo v ložnicích bytů během noci, protože jen tak se dalo zaručit stejné chování lidí 

během měření, což má zásadní vliv na sledované veličiny. Intenzita větrání byla pak 

vypočítána z poklesu CO2 po odchodu lidí z ložnice po dobu 3 hodin jejich nepřítomnosti. 

Plastová okna mají statisticky významný vliv na kvalitu vnitřního ovzduší - na snížení 

intenzity větrání, vzrůst koncentrace CO2, teploty a relativní vlhkosti v bytě. V ložnicích 

s plastovými okny ve srovnání s ložnicemi s dřevěnými okny byla v noci průměrná 

koncentrace CO2 v průměru o 91 % vyšší. Doporučená maximální hodnota koncentrace CO2 

1500 ppm byla překročena vždy u bytů s plastovými okny, u bytů s dřevěnými okny z 59 %, a 

koncentrace 3000 ppm nebyla v ložnicích s dřevěnými okny překročena vůbec, ale v ložnicích 

s plastovými okny u 59% sledovaných ložnic. Intenzita větrání se u bytů s plastovými okny 

pohybovala mezi 0,03 – 0,13 h
-1

 a u bytů s dřevěnými okny mezi 0,21 – 0,50 h
-1

. Průměrná 

relativní vlhkost se u bytů s plastovými okny pohybovala mezi 41,7 – 69,5 % a u bytů 

s dřevěnými okny mezi 29,8 – 56,1 %. Průměrná teplota se v ložnicích s plastovými okny 

pohybovala mezi 19,4 – 24,7 °C a u bytů s dřevěnými okny mezi 14,7 – 22,3 °C. Součástí 

práce je i dotazníkové šetření a případová studie vlivu režimu mikroventilace u plastových 

oken na koncentraci CO2 a intenzitu větrání. Režim mikroventilace měl statisticky významný 

vliv na snížení koncentrace CO2 v ložnicích a také na zvýšení intenzity výměny větrání.  
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