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Vliv zateplování obytných budov na koncentraci CO2 v ovzduší bytů 
 
V rozvinutých zemích tráví lidé v budovách, v závislosti na roční době, průměrně kolem 
90% dne. Celková humánní expozice daná kvalitou ovzduší je tak určena zejména 
kvalitou ovzduší ve vnitřním prostředí těchto budov, zkráceně kvalitou vnitřního 
ovzduší. Ta je charakterizována jak fyzikálními parametry vnitřního ovzduší jako např. 
teplota, tak koncentracemi vybraných plynných a multifázových složek atmosféry. 
Koncentrace vybraných složek atmosféry je ve vnitřním prostředí, kromě emisních a 
depozičních procesů, určena rychlostí výměny vzduchu mezi vnitřním a vnějším 
prostředím budovy. Ta je dána těsností obálky budovy, která může být ovlivněna 
lidskou činností nebo je vlastností budovy. 
Cílem diplomové práce bylo prokázat a kvantifikovat vliv pasivních změn v těsnosti 
obálky budovy, daných zateplením vnějších stěn a výměnou oken, na koncentraci CO2 ve 
vnitřním ovzduší. Jedná se o typicky multifaktoriální problém a pro určení a vyhodnocení 
příčinné souvislosti mezi typem konstrukce okna a koncentrací CO2 je zcela nutné 
vhodným nastavením experimentu vliv lidské činnosti během měření potlačit na 
minimum. 
Diplomantka si nejprve ověřila správnost a přesnost měřících zařízení. Poté se ji podařilo 
zajistit v zateplené/nezateplené části budov celkem 22 dvojic dispozičně shodných bytů, 
jejichž obyvatele zvýšeným úsilím a výborné sociální komunikaci dokázala přimět ke 3 
denní spolupráci na experimentu. Byly vyhodnocovány 5 minutové koncentrace CO2 
naměřené v uzavřených ložnicích během spánku a do 3 hodin po jeho ukončení. Z regrese 
exponenciálního poklesu CO2 v pospánkové fázi byla spočítaná požadovaná ventilační 
rychlost. Z celkem 66 denního měření v dvojicích bytů diplomantka získala dostatečně 
rozsáhlý a kvalitní datový soubor s dobrou nejistou dat. 
Výsledky studie jsou jednoznačné. Zvýšení těsnosti budovy, dané zejména výměnou 
starých dřevěných oken za plastová, vede ke snížení ventilační rychlosti o řád i více a 
v důsledku k nadlimitním koncentracím CO2 v ovzduší ložnic během spánku. Z tohoto 
hlediska jsou investice do zateplování budovy kontraproduktivní. Studie také prokazuje, 
že pro dodržení kvality vnitřního ovzduší je mikroventilace nových oken zcela nezbytnou 
součástí efektivní investice na zlepšování kvality bydlení. Studie může být využita jak pro 
laické zájemce, čemuž odpovídá značný rozsah práce, tak její zhuštěná verze pro publikaci 
v odborném časopise. 
Téma diplomové práce navrhla sama diplomantka, pracovala samostatně a spolehlivě 
jak v terénu tak při zpracování dat. Role školitele spočívala v konzultaci koncepce 
práce, korekci strategie terénních měření a návrhu jejich vyhodnocení.  
Předložená práce splňuje požadavky kladené na práci diplomovou a doporučuji ji jako 
podklad k udělení magisterského titulu. 
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