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3

úvod
Stavby pro bydlení můžeme hodnotit podle různých
kritérií. V poslední době však nabývají na významu tři
z nich – energetická náročnost, ekonomika provozu a kva
lita vnitřního prostředí, která jsou vzájemně úzce provázána. Změna jednoho kritéria ovlivní kvalitu kritéria
jiného. Žádoucí tedy je, aby byla ve vzájemné rovnováze.
To se bohužel neděje, zcela jednoznačně dominuje důraz
na minimalizaci energetické náročnosti. Důsledkem pak
je, že u řady staveb dochází k negativnímu ovlivnění jednotlivých složek vnitřního prostředí. Mnohé novostavby
nemají buď vůbec žádný větrací systém (stále spoléhají na
infiltraci těsnými okny) nebo mají systémy, které nejsou
schopny trvale zajistit hygienické a normové požadavky
na větrání. Obdobný stav je i u stávajících staveb. Připouštíme zvyšování těsnosti obvodových plášťů a instalaci
nových těsných oken bez odpovídající úpravy ventilačních
systémů.

Publikace pojednává o jednoduchých větracích systémech – přirozeném větrání větracími štěrbinami, nuceném podtlakovém větrání a lokálním větrání s rekuperací
tepla, které lze využít pro zvýšení stávající intenzity větrání. Cílem je ukázat kdy, za jakých okolností a na jakou
úroveň lze těmito větracími systémy snížit koncentraci
radonu. Systémy byly hodnoceny nejen podle účinnosti
a schopnosti dodávat určité množství venkovního vzduchu, ale i podle vyvolaných tepelných ztrát a nákladů na
jejich provoz v dlouhodobém horizontu.
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Výběr ventilačních systémů byl podřízen požadavkům
uživatelů staveb, kteří jsou většinou ochotny akceptovat
jen takové snížení koncentrace radonu, kterého lze rozumně dosáhnout při zachování úspornosti provozu. To
ostatně odpovídá principu optimalizace radiační ochrany známému pod zkratkou ALARA (as low as reasonably
achievable).

Nízká intenzita větrání se stává stále častější příčinou zvýšených koncentrací radonu ve stavbách. Mnohdy je plně
zodpovědná za překročení referenční úrovně.
Na druhé straně zvyšování intenzity větrání nelze v žádném případě považovat za univerzální prostředek ke snižování jakkoli vysokých koncentrací radonu.
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1 Systémy větrání rodinných domů
1.1 Přirozené větrání infiltrací
Ve starších stavbách s původními okny a nezatepleným obvodovým pláštěm je větrání zpravidla zajišťováno infiltrací
netěsnostmi v obvodovém plášti, tj. zejména spárami mezi
okenním rámem a stavební konstrukcí, křídlem a rámem
okna, konstrukčními prvky atd. K výměně vzduchu dochází
na základě tlakových rozdílů vyvolaných teplotním spádem
a účinkem větru. V letním období, kdy je malý teplotní
rozdíl, a za bezvětří je toto větrání prakticky nefunkční.
V zimním období pak naopak dochází k intenzivní výměně
vzduchu spojené s velkými tepelnými ztrátami.
U nově stavěných staveb nebo staveb stávajících s novými
okny nelze tento způsob větrání použít, neboť všechny
netěsnosti v obvodovém plášti by zde měly být eliminovány. Větrání infiltrací navíc neodpovídá současným
požadavkům na zajištění minimální trvalé intenzity větrání
a požadavkům na minimalizaci spotřeby energií.

1.2 Přirozené větrání pomocí větracích štěrbin
Přívod i odvod vzduchu je zajišťován větracími štěrbinami, které jsou integrovány do výplní okenních otvorů
nebo jsou osazeny do obvodových stěn. Větrací štěrbiny
podporují příčné přirozené provětrávání domu, kdy každá
štěrbina slouží v závislosti na momentálních tlakových poměrech jak k přívodu, tak k odvodu vzduchu (Obr. 1.1v).
V domech s těsným obvodovým pláštěm a těsnými okny
štěrbiny nahrazují infiltraci vzduchu. Štěrbiny ale na rozdíl
od infiltrace spárami umožňují regulovat průtok vzduchu a to buď manuálně nebo automaticky v závislosti na
rychlosti větru, teplotním rozdílu nebo relativní vlhkosti
vzduchu v interiéru [6, 16]. Ve srovnání s infiltrací tak dochází ke snížení tepelných ztrát větráním. Příklady štěrbin
s různými funkčními vlastnostmi a odlišným konstrukčním
a materiálovým provedením jsou uvedeny v kap. 2.1.

 umístění štěrbin po půdoryse stavby (pouze na jedné
straně domu nebo na protilehlých stranách domu, kdy
může docházet k příčnému provětrávání).
Průtok vzduchu štěrbinami je proto také proměnný a nemusí vždy v průběhu celého roku odpovídat množství,
které je potřebné pro zajištění minimální intenzity větrání
a pro snížení koncentrace radonu pod požadovanou úroveň. Tuto nevýhodu odstraňuje systém popsaný v kap. 1.3,
u něhož ventilátor odvádějící vzduch z interiéru udržuje
na štěrbinách v průběhu celého roku určitou tlakovou
diferenci.
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1.3 Nucené podtlakové větrání kombinované
s přívodem vzduchu větracími štěrbinami
U tohoto systému zajišťují větrací štěrbiny (kap. 2.1) pouze přívod venkovního vzduchu. Odvod vzduchu z objektu
se uskutečňuje pomocí odtahového ventilátoru, který
odsává vzduch z místností se zdroji vlhkosti (kuchyně, koupelny, hygienické zázemí atd.). Každá takováto místnost
je k ventilátoru připojena vlastním potrubím, na jehož
počátku je odsávací ventil regulující množství odsávaného
vzduchu podle jeho relativní vlhkosti, koncentrace CO2,
přítomnosti osob v dané místnosti, koncentrace radonu
atd. (Obr. 1.2v).
Přehled typů odsávacích ventilů shrnuje kap. 2.3. Vzduch
je tedy přednostně a ve větším množství odsáván z místností, kde je vyšší výskyt škodlivin, nebo kde se zdržují
lidé [6, 16]. Tím, že je ventilace omezena v místnostech
nevyužívaných, klesají tepelné ztráty.

Obr. 1.1v. Příčné
přirozené provětrávání
pomocí větracích štěrbin
je vhodné pro půdorysně
menší objekty
(OVS – okenní větrací
štěrbina)

Nevýhodou přirozeného větrání pomocí štěrbin je, že
k dosažení požadovaných průtoků je potřebný určitý tlakový rozdíl mezi interiérem a exteriérem. Jelikož tento rozdíl vzniká přirozeně v důsledku teplotního spádu a účinkem větru, není konstantní, ale mění se v závislosti na:
 orientaci štěrbin vzhledem k převládajícímu směru
větrů,
 poloze štěrbin (výška nad terénem, chráněná nebo
nechráněná proti účinkům větru),
 teplotním rozdílu mezi interiérem a exteriérem (ovlivněn zejména denní dobou, ročním obdobím, nadmořskou výškou a teplotou vnitřního vzduchu),
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Obr. 1.2v. Princip
nuceného podtlakového
větrání s přívodem
vzduchu větracími
štěrbinami. Systém
vhodný pro půdorysně
rozsáhlejší objekty
(OVS – okenní větrací
štěrbina, OS – odsávací
ventilátor, 1 – odsávací
ventil reagující na relativní
vlhkost, 2 – odsávací ventil
s detekcí přítomnosti).

Obr. 1.3v. Příklad
odsávacích ventilátorů
V2A a V4A pro dva a čtyři
odsávací ventily
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Vlastní odtahové ventilátory určené pro rodinné domy
mají velmi malou spotřebu elektrické energie od 6 do
25 W a výkon od 20 do 160 m3/h [16]. Stále častěji se
zde uplatňují moderní elektronicky komutované (EC)
stejnosměrné motory (Obr. 1.3v) s nízkou spotřebou
a vysokou účinností, které dokáží reagovat na aktuální
tlak v potrubí zvýšením nebo snížením výkonu změnou
otáček (například otevřou-li se odsávací ventily, klesne
podtlak v potrubí a ventilátor zvýší otáčky). Ventilátory
mohou být instalovány buď v technických místnostech,
v půdním prostoru, v nástěnných skříňkách umístěných
přímo v místnostech, z nichž je odváděn vzduch, nebo na
konci stoupacího potrubí nad střechou domu.

Dalšího snížení provozních nákladů je možné dosáhnout
u systémů se stoupacím potrubím zakončeným odsávacím
ventilátorem jeho nahrazením ventilátorem hybridním,
který se spíná pouze tehdy, když teplotní diference a účinek větru nestačí zajistit dostatečný podtlak. V tomto
případě se hovoří o tzv. hybridním větrání.

Tím, že je větrání řízeno skutečnou potřebou (jsou otevřeny jen ty přívodní štěrbiny a odvodní ventily, které detekují zvýšenou koncentraci škodlivin nebo pohyb osob),
dochází k výraznému snížení tepelných ztrát.

Přívod i odvod vzduchu je v tomto případě zajišťován nu
ceně lokální větrací jednotkou vybavenou zařízením pro
zpětné získávání tepla. Takovéto větrací jednotky bývají
určeny pro umístění do jednotlivých místností o podlahové
ploše zpravidla ne větší než 45 m2 (Obr. 1.4v). Jejich hlavním komponentem je rekuperační výměník, který odebírá tepelnou energii odváděnému vzduchu a předává ji
vzduchu přiváděnému. Maximální účinnosti rekuperace
dosahují 70 až 90 %. Součástí těchto jednotek je i mechanický filtr vzduchu. Množství vyměňovaného vzduchu se
v závislosti na typu jednotky pohybuje od cca 15 m3/h až
po cca 60 m3/h. Objem odváděného vzduchu bývá přitom
větší než objem vzduchu přiváděného, a proto může vznikat ve větrané místnosti mírný podtlak. To není přípustné
pro prostory s otevřenými spalovacími spotřebiči. Řešením eliminujícím podtlak a zároveň zvyšujícím intenzitu
větrání může být kombinace s přívodními štěrbinami.

Nucené podtlakové větrání kombinované s přívodem
vzduchu větracími štěrbinami splňuje požadavky na kvalitu a minimální intenzitu větrání, protože není ovlivňováno
povětrnostními podmínkami.

1.4 Lokální větrání s rekuperací tepla

Jednoduché větrací systémy
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Každá jednotka umožňuje nastavit více výkonových stupňů. Jednotlivým výkonům odpovídá i elektrický příkon
v intervalu od cca 4 do 25 W. Vzhledem k instalaci přímo
v obytných místnostech je dalším velmi důležitým ukazatelem i hladina produkovaného hluku závisící zejména na
nastaveném výkonovém stupni. Tato veličina se zpravidla
pohybuje v intervalu od 17 do 49 dB(A).
Většina jednotek je navržena pro umístění do otvoru v obvodové stěně domu. Některým postačí kruhový otvor
o průměru od 100 po 350 mm, jiné vyžadují obdélníkový
otvor o rozměrech cca 250 × 150 mm. K dispozici jsou
i jednotky pro montáž na vnitřní stranu obvodové zdi
nebo dokonce i na okno.

Obr. 1.4v Princip lokálního
větrání s rekuperací tepla
(LVJ – lokální větrací
jednotka)

Přehled zástupců větracích jednotek dostupných na našem trhu včetně prodejních cen je uveden v Tab. 1.1v.
Vzhled některých jednotek je patrný z Obr. 1.5v.

1.5 Centrální větrání s rekuperací tepla
Přívod i odvod vzduchu je v tomto případě zajišťován
nuceně centrální větrací jednotkou vybavenou zařízením
pro zpětné získávání tepla a filtrem vzduchu. Takovéto
větrací jednotky se nejčastěji umísťují v půdním prostoru,
ve sklepě nebo v technické místnosti obytného podlaží.
Venkovní vzduch je po průchodu filtrem a rekuperačním
výměníkem veden vzduchotechnickým potrubím z větrací jednotky do obytných místností. Odvod vzduchu
se realizuje z kuchyní a hygienického zázemí, odkud se
prostřednictvím vzduchovodů vrací zpět do jednotky,
z níž je po průchodu rekuperačním výměníkem odváděn
ven (Obr. 1.6v). Množství přiváděného a odváděného
vzduchu bývají stejná, a proto se o tomto systému hovoří
také jako o nuceném rovnotlakém větrání. Uplatnění
nachází zejména tam, kde se požaduje vysoká kvalita
vnitřního vzduchu nebo kde je venkovní prostředí za-

tíženo nadměrným hlukem, prachem či je znečištěno
škodlivinami a kde by tudíž nasávání venkovního vzduchu větracími štěrbinami nebylo vhodné. Mezi nevýhody
lze zařadit vysoké pořizovací náklady a také poměrně
značné provozní náklady na výměnu filtrů, desinfekci
vzduchovodů, provoz ventilátorů, pokrytí tepelných ztrát
atd. Pro rodinné domy postačí větrací jednotky o výkonu
250 až 600 m3/h, u nichž maximální účinnost rekuperace
dosahuje až k 90 %. Příkony ventilátorů se v závislosti
na množství dopravovaného vzduchu a typu ventilátoru
Obr. 1.5v. Větrací jednotka
Lo-Carbon

Tab. 1.1v. Přehled lokálních rekuperačních jednotek včetně prodejních cen

Název
HR 30W

Montáž
Do zdi

Vzduchový
výkon (m3/h)

Příkon

Hl. hluku

Max. účinnost
rekuperace

Cena 2012
(bez DPH)

Přívod

Odtah

(W)

(dB(A))

(%)

(Kč)

30–40

35–50

10–23

15–28

70

4 740

HR 100W

Do zdi

38–69

43–77

12–31

20–30

70

4 580

HR 100S

Na zeď

25–52

30–75

14–35

20–30

70

5 058

HR25

Do zdi

8–36

16–55

10–25

17–49

80

8 670

Lo-Carbon Tempra T

Na zeď

22–54

4–23

20–36

74

5 410

DL 60WR

Do zdi

17–60

3,5–10

24–42

75

28 088

15–55

3,5–25

13–39

90

17 742

15–40

15–35

75

3 400

5–13

26–38

45

23 000

DL 50W

Do zdi

ENEX 1002

Na zeď

Schüco VentoTherm

Rám okna

9,5–27

22–72

15–30
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Obr. 1.6v. Princip
centrálního větrání
s rekuperací tepla
(VJR – větrací jednotka
s rekuperací tepla)

(EC nebo AC) pohybují od 25 W po 300 W. Takovéto větrací systémy mohou být spojovány i s teplovzdušným
vytápěním nebo naopak chlazením.
Systémy nuceného rovnotlakého větrání jsou v této kapitole uvedeny pouze pro přehlednost. Tematicky do tohoto
sešitu nepatří, protože je v žádném případě není možné
považovat za jednoduché větrací systémy. Vyhodnocení
jejich účinnosti pro snižování koncentrace radonu není
rovněž předmětem tohoto sešitu.

2 Prvky větracích systémů
2.1 Větrací štěrbiny
pro přívod venkovního vzduchu
Větrací štěrbiny slouží k ovládání množství venkovního
vzduchu přiváděného do místností a to buď manuálně
nebo automaticky v závislosti na rychlosti větru, teplotním rozdílu nebo relativní vlhkosti vzduchu v interiéru
tak, aby byl vzduch přiváděn jen tehdy, je-li to skutečně
potřeba. K dispozici jsou následující typy štěrbin.
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vzduch částečně předehřívá. U oken se středovým těsněním se k těmto účelům využívá vnější komora.
Jednotlivé systémy se liší podle toho, jakým způsobem
a kde zajišťují vstup vnějšího vzduchu do okna. Některé
systémy využívají pouze horizontální komoru nad křídlem
(např. Basic Air Plus).
Při tlakovém rozdílu 10 Pa jsou schopny dodávat venkovní vzduch o objemu cca 5 m3/h, což je zhruba poloviční
výkon oproti okenním prvkům, které se zabudovávají do
rámu okna.
Okenní – vkládané mezi sklo a horní část rámu křídla
Po zkrácení (výměně) skleněné výplně se štěrbina vkládá
mezi sklo a původní horní zasklívací spáru křídla a probíhá po celé šířce zasklení (např. Renson TC45). Štěrbiny se
vytvářejí s přerušeným tepelným mostem, obsahují filtr
vzduchu a tlumič hluku. Jsou schopny dodávat poměrně
velká množství vzduchu – cca 30 m3/h na jeden metr délky
štěrbiny.

Okenní – využívající dutinu mezi rámem a křídlem okna

Okenní – pro zabudování do rámu okna
nebo okenního křídla

Tyto prvky nejčastěji pracují na principu, kdy ve spodní
části okna vstupuje venkovní vzduch do komory mezi rámem a křídlem, stoupá vzhůru do horizontální komory
nad křídlem, odkud se přes větrací klapku dostává do
interiéru (např. Regel-air). Při větší rychlosti větru se klapka automaticky zavírá. Cestou mezi rámem a křídlem se

Tyto prvky se skládají z venkovní žaluzie a vnitřního dílu
s tlumičem hluku a regulačním mechanismem (Obr. 2.1v),
které se osazují na předem připravený otvor v rámu okna
nebo křídla (např. systém Aereco) [16]. Při tlakovém rozdílu 10 Pa jsou schopny dodávat venkovní vzduch o objemu
cca 5–35 m3/h.

 Prvky s manuálním nastavením průtoku (např. štěrbiny EFR). Průtok vzduchu lze manuálně nastavit v několika pozicích včetně úplného uzavření.
 Prvky s automatickým omezovačem průtoku (např.
ECA). Regulace průtoku vzduchu je automatická v závislosti na tlaku působícím na průduch. Smyslem je
snížit průtok při velkých rychlostech a tlacích větru.
 Hygroregulovatelné přívodní prvky (např. štěrbiny
EMM a EHA) – automaticky regulují množství protékajícího vzduchu podle relativní vlhkosti vnitřního
vzduchu (např. minimální průtok při rh 35 % a maximální průtok při rh 70 %). Při chladném počasí lze
štěrbinu manuálně zcela uzavřít.
Stěnové – pro zabudování
do obvodové stěny

2.2 Převáděcí otvory
Větrací systém musí zajistit převod vzduchu z obytných
místností, kam je přiváděn, do prostoru hygienického
zázemí, odkud je odváděn. Průchod vzduchu vnitřními
dělícími konstrukcemi zajišťují převáděcí otvory, mezi
které patří:

Jednoduché větrací systémy

V

 dveřní mřížky;
 průchozí stěnové ventily s akustickou izolací;
 spáry pode dveřmi.

2.3 Odsávací ventily
Odsávací ventily slouží k ovládání množství vzduchu odváděného z kuchyní a hygienického zázemí v závislosti na
parametrech vnitřního vzduchu a případně i přítomnosti
osob tak, aby byl vzduch odváděn jen tehdy, je-li to skutečně potřeba. K dispozici jsou následující typy ventilů [6, 16]:

Stěnové prvky se skládají z venkovní žaluzie a vnitřního
dílu s tlumičem hluku a regulačním mechanismem, které
se osazují na předem připravený kulatý nebo hranatý
otvor v obvodové stěně [6, 16]. Jsou navrženy tak, aby
při tlakovém rozdílu 10 Pa standardně dodávaly venkovní
vzduch o objemu cca 15–40 m3/h, ale některé mohou mít
výkon i přes 60 m3/h.
 Manuálně regulovatelné přívodní prvky do kruhového otvoru (např. EFT, PPA). Průtok vzduchu lze manuálně nastavit v několika pozicích včetně úplného
uzavření. Obsahují filtr vzduchu a tlumič hluku (Obr.
5.2v).
 Manuálně regulovatelné přívodní prvky pro instalaci
za radiátor (např. PPV). Osazují se do hranatého otvoru v obvodové stěně. Mají větší průřezovou plochu
a zajišťují tak větší průtok vzduchu (Obr. 2.2v).
 Hygroregulovatelné přívodní prvky (např. štěrbiny
EHT) – automaticky regulují množství protékajícího
vzduchu podle relativní vlhkosti vnitřního vzduchu
(např. minimální průtok při rh 35 % a maximální průtok při rh 70 %). Při chladném počasí lze štěrbinu manuálně zcela uzavřít. Součástí štěrbiny je i filtr vzduchu
a tlumič hluku.

Obr. 2.1v. Řez okenní
větrací štěrbinou a příklad
osazení v rámu okna
a křídla – systém Aereco

 Přívodní termostatické ventily (např. FRESH 100 Thermo) – automaticky regulují množství přicházejícího
vzduchu podle venkovní teploty (např. při te = −5 °C
jsou zcela uzavřené a při 10 °C zcela otevřené), přičemž v otevřené poloze lze množství protékajícího
vzduchu dále manuálně regulovat. Mohou být vybaveny filtrem a tlumičem hluku. Zasouvají se do potrubí o průměru 100 mm procházejícího obvodovou
stěnou.
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Obr. 2.2v. Příklad
stěnové větrací štěrbiny
pro montáž nad radiátor
(pohled z exteriéru
a interiéru)

 odsávací ventil s detekcí vlhkosti (např. BXL – Obr.
2.3v) – průtok se mění v závislosti na relativní vlhkosti
detekované čidlem, které je přímo součástí ventilu;
reaguje i na rozsvícení/zhasnutí světel; průtok může
zvýšit i manuálně uživatel, vznikají-li v místnosti jiné
škodliviny, např. pachy, VOC atd.;

Obr. 2.3v. Příklad
odsávacího ventilu
s detekcí vlhkosti –
systém Aereco BXL

Obr. 3.1v. Typické průběhy intenzity větrání v nové
stavbě s vnějším zateplením a s plastovými okny
a ve starší stavbě s dřevěnými zdvojenými okny. Měřeno v topné sezóně při
vytápění na 20 °C v době,
kdy objekty nebyly obývány. Měřící metoda – konstantní přísun indikačního
plynu N2O s kontinuálním
monitoringem koncentrace
proudovými senzory Poly
tron IR – N2O firmy Dragger.

 odsávací ventil s detekcí vlhkosti a přítomnosti (např.
BXS) – jedná se o kombinaci výše uvedených ventilů,
tj. integrovány jsou čidla přítomnosti a vlhkosti; reaguje i na rozsvícení/zhasnutí světel.
 elektrické talířové ventily (např. VEL) – otvírají se nebo
zavírají podle údajů z volitelně připojených čidel vlhkosti, koncentrace CO2, přítomnosti osob nebo v závislosti na rozsvícení/zhasnutí světel v místnosti; ve stádiu
ověřování jsou i kontinuální čidla koncentrace radonu;
 odsávací ventil s detekcí přítomnosti (např. TDA –
Obr. 5.3v) – detektor přítomnosti osob je přímo součástí ventilu; je-li místnost prázdná, je ventil v režimu
sníženého průtoku, do kterého se opět vrátí po cca
20 minutách od poslední registrace osob;

0,5
stávající RD – zdvojené dřev. okno

0,45

novostavba RD – plast okna

0,4

Intenzita větrání (1/h)

Qe
[h−1]
Vi

(1)

kde ne je intenzita výměny vzduchu zahrnující pouze průtok venkovního vzduchu (bez uvažování průtoku vzduchu oběhového – cirkulačního), Qe je objemový průtok
přiváděného venkovního vzduchu [m3/h] a Vi je objem
větraného pobytového prostoru (místnosti) [m3].

0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05

2.01

10.00

18.00

2.00

10.00

17.59

Čas (hod)
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Požadavky na větrání obytných budov stanovují různé předpisy a normy. Požadované hodnoty jsou však
v dobré shodě. Tak například v článku 7.2.2 závazné ČSN
73 0540:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky
[3] se říká, že v užívaných místnostech se minimální intenzita větrání vypočítá z minimálních množství čerstvého
vzduchu, která se pohybují od 15 m3/h na osobu (v místnostech s malou pohybovou aktivitou) až po 25 m3/h na
osobu (v místnostech s pohybovou aktivitou nad 80 W/m2).
Intenzitu větrání odpovídající těmto hodnotám můžeme
stanovit ze vztahu (1).

I = ne =

0,35

0
18.00

3 požadavky na větrání
obytných staveb

2.00

10.00

18.00

2.00

10.00

Vyjdeme-li z předpokladů, že v obytných místnostech
zpravidla nevykonáváme fyzicky namáhavou práci (můžeme počítat s 15 m3/h na osobu) a že průměrné místnosti
mají podlahovou plochu od 16 m2 po 25 m2 a světlou
výšku 2,6 m, potom se intenzita větrání pro jednoho obyvatele bude pohybovat v rozmezí 0,2 až 0,4 h−1 a pro dva
obyvatele v intervalu 0,5 až 0,7 h−1.

Tab. 3.1v. Požadavky na trvalé větrání obytných místností podle
ČSN EN 15665/Z1

Požadavek

Intenzita
větrání I
[h−1]

Dávka venkovního
vzduchu na osobu
[m3/h]

0,3

15

0,5

25

Minimální
hodnota
Doporučená
hodnota

V nových stavbách s těsnými okny a vnějším zateplením,
v nichž nebyl navržen žádný větrací systém, se intenzita
větrání běžně pohybuje kolem hodnoty 0,1 h−1 nebo
spíše pod ní, což je hluboce pod hodnotami požadovanými výše uvedenými normami. Typický průběh intenzity
větrání změřený v takovýchto stavbách je na Obr. 3.1v,
kde je zároveň pro srovnání vykreslen průběh intenzity
větrání ve starším domě s dřevěnými zdvojenými okny
[7, 8]. Po osazení přívodních větracích štěrbin nebo při
použití mikroventilace se situace zlepší, ale ani toto řešení, zcela spočívající na přirozeném způsobu větrání,
nedokáže spolehlivě v průběhu celého roku zajistit splnění normových požadavků. Moderní stavby by proto
měly být vybaveny alespoň nuceným podtlakovým větráním (kap. 1.3).
Důsledkem nedostatečného větrání je zvýšená relativní
vlhkost vzduchu a hromadění škodlivin ve vnitřním ovzduší staveb, zejména CO2, pachů, těkavých organických látek
a radonu. Koncentrace těchto škodlivin je nepřímo úměrná intenzitě větrání. Tuto závislost lze pro případ radonu
vyjádřit vztahem (2).

Ci =

Ji
[Bq/m3]
neVi

(2)

kde ne je intenzita větrání zahrnující pouze průtok venkovního vzduchu [h−1], Ji je rychlost přísunu radonu do
posuzované místnosti [Bq/h] a Vi je objem místnosti [m3].
Závislost koncentrace radonu na intenzitě větrání je pro
názornost vynesena graficky na Obr. 3.2v. Uvažována
byla místnost o objemu 50 m3, do které radon proniká
rychlostí 3 kBq/h. Budeme-li požadovat, aby v této místnosti nebyla překročena koncentrace radonu 200 Bq/m3,
bude muset být místnost větrána s intenzitou větší než
0,3 h-1. Obr. 3.2v tak dokumentuje velmi častý případ,

kdy za zvýšené koncentrace radonu v novostavbách zodpovídá právě nedostatečná intenzita větrání způsobená
úplnou absencí větracího systému nebo jeho chybným
návrhem.

4 návrh větrání pro snížení
koncentrace radonu
Návrh větrání vychází vždy z dispozičního řešení bytu
nebo domu, objemu vnitřního vzduchu, změřených koncentrací radonu v jednotlivých místnostech a intenzity
větrání, která byla v domě v době měření koncentrace
radonu. Při návrhu větrání je třeba vyřešit tři základní
úkoly:
1. stanovit objemový průtok venkovního vzduchu;
2. vypočítat tepelné ztráty zvýšeným větráním;
3. navrhnout větrací systém tak, aby zajistil dodávku
požadovaného objemového průtoku venkovního
vzduchu.

4.1 Objemový průtok venkovního vzduchu
Snížení koncentrace radonu pod zvolenou mez zajistí minimální intenzita větrání stanovená ze vztahu (3):

nei =

Cmi . nmi
[h−1]
Cpoz

(3)

kde Cmi je koncentrace radonu změřená v i-té místnosti
[Bq/m3], nmi je intenzita větrání v době měření Cmi, [h−1],
nei je intenzita větrání, kterou je potřeba zajistit [h−1],
aby koncentrace radonu v místnosti klesla pod požadovanou hodnotu Cpoz. Hodnota Cpoz nesmí být nikdy vyšší
než referenční úroveň 300 Bq/m3 daná vyhláškou SÚJB
č. 422/2016 Sb. [14]. S ohledem na doporučení WHO [15],
podle něhož by se referenční úrovně měly pohybovat v intervalu 100 až 300 Bq/m3, je vhodné dosazovat hodnoty

Obr. 3.2v. Závislost
koncentrace radonu
v místnosti na intenzitě
větrání

1 200

Koncentrace radonu C (Bq/m3)

Tyto hodnoty jsou v souladu s požadavkem ČSN EN
15665/Z1 [4] na trvalé větrání obytných místností s minimální intenzitou 0,3 h−1. I podle této normy lze jako
doplňkové kritérium použít minimální dávku venkovního
vzduchu na osobu podle Tab. 3.1v. V dlouhodobě neužívaných obytných prostorech může minimální intenzita
větrání klesnout až na 0,1 h−1.

Jednoduché větrací systémy

V

1 000
800
600
400

Cpoz = 200 Bq/m3

200
0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Intenzita větrání ne (1/h)
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velmi špatně větrány. V takových domech bude zvýšené
větrání prospěšné pro zlepšení celkové kvality vnitřního
vzduchu, a tudíž bude opodstatněné. V ostatních případech bude zřejmě lepší zvolit jiný typ protiradonového
opatření, který snižuje přísun radonu do domu (možnosti
uvádí sešity I, P a M). Průtok odpovídající doporučené
intenzitě trvalého větrání je na obrázku pro místnost
o objemu 50 m3 vyznačen oranžovou přímkou.

250

200

nmi = 0,3 h−1

150

nmi = 0,2 h−1
100

nmi = 0,1 h−1
50

0

ne = 0,5 h−1
0

nmi = 0,05 h−1

5

10

15

Cmi /Cpoz (−)

Obr. 4.1v. Závislost
objemového množství
venkovního vzduchu
na poměru Cmi/Cpoz
a počáteční intenzitě
větrání nmi pro místnost
o objemu 50 m3.

nižší, např. 100 Bq/m3 pro novostavby a 200 Bq/m3 pro
stávající stavby. Na druhé straně je třeba mít na paměti,
že čím nižší hodnotu budeme požadovat, tím vyšší tepelné ztráty větráním vyvoláme. Konzultace s investorem je
zde tedy na místě.
Pro zvýšení intenzity větrání z hodnoty nmi na hodnotu
nei, je potřeba do i-té místnosti dodávat navíc objemové
množství venkovního vzduchu:

Qei = (nei − nmi)Vi [m3/h]

(4)

kde Vi je objem i-té místnosti [m3].
Výpočet lze provést buď pro každou jednotlivou místnost
zvlášť, tak jak to naznačují vztahy (3) a (4) nebo neliší-li
se významně koncentrace radonu mezi jednotlivými místnostmi bytu či v rámci jednoho podlaží v rodinném domě,
lze do vztahu (3) dosadit průměrnou koncentraci radonu
a do vztahu (4) objem vztažený nikoliv na jednotlivou
místnost, ale na celý byt či podlaží (samozřejmě jen za
předpokladu, že vzduch může mezi jednotlivými místnostmi volně proudit).
Představu o objemových množstvích venkovního vzduchu
potřebných pro různé poměry Cmi/Cpoz si lze v závislosti na
počáteční intenzitě větrání udělat z Obr. 4.1v, který byl
připraven pro místnost o objemu 50 m3 (odpovídá podlahové ploše cca 19 m2). Kdybychom chtěli intenzitu větrání
zvýšit v celém jednom podlaží rodinného domu, byla by
potřeba venkovního vzduchu zhruba 3 krát až 4 krát větší.
Z obrázku jednoznačně vyplývá, že nechceme-li neúnosně
zvýšit tepelné ztráty větráním, bude zvýšená intenzita
větrání jako protiradonové opatření vhodná pouze pro
objekty, kde není velký rozdíl mezi změřenou a požadovanou koncentrací radonu (poměr Cmi/Cpoz) a které jsou
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Příklad 4.1. Máme-li v místnosti o objemu 50 m3 a intenzitě větrání nmi = 0,05 h−1 snížit koncentraci radonu
z hodnoty Cmi = 1 400 Bq/m3 na hodnotu Cpoz = 200 Bq/m3,
bude třeba do místnosti dodávat 18 m3/h venkovního
vzduchu. Kdyby však byla místnost řádně větrána s intenzitou 0,3 h−1, musel by větrací systém zajistit dodávku již
90 m3/h, což by představovalo celkovou intenzitu větrání
2,1 h−1. Oba údaje jsou na Obr. 4.1v vyznačeny šipkami. Je
tedy zřejmé, že v řádně větraných obytných prostorách je
třeba zvolit jiný typ protiradonového opatření.

4.2 Tepelné ztráty zvýšeným větráním
Ztráta tepla vyvolaná dodáváním objemového množství
venkovního vzduchu Qe odpovídá teplu, které potřebujeme tomuto vzduchu dodat, abychom ho ohřáli z venkovní
teploty θme na teplotu vnitřní θi :
9

QVET,r = 2,778.10−7 . Qe . ρa . ca ∑24 . dm (i − me) [kWh] (5)
m=1

kde QVET,r je roční ztráta tepla větráním [kWh], 2,778.10−7 je
přepočet Joulů na kWh, ρa je hustota vzduchu [1,230 kg/m3],
ca je měrná tepelná kapacita vzduchu [1 005 J/kg.K], dm je
počet dní v příslušném topném měsíci, m je počet topných měsíců (od září do května), θme je průměrná teplota venkovního vzduchu v příslušném měsíci [°C] a θi je
teplota vzduchu v interiéru [°C] (uvažuje se hodnotou
θi = 20 °C). Průměrné teploty venkovního vzduchu v topných měsících jsou pro jednotlivá okresní města uvedeny
např. na www.tzb-info.cz.
Bude-li větrací systém vybaven zařízením pro zpětné získávání tepla (např. rekuperačním výměníkem), sníží se
celková roční ztráta tepla větráním podle vztahu:
rek
QVET,r
= (1 − η) . QVET,r [kWh]

(6)

kde η je účinnost zařízení pro zpětné získávání tepla [–].
Účinnost rekuperačních výměníků závisí na objemovém
množství Qe protékajícího vzduchu, a proto je k němu
třeba vždy při zadávání účinnosti přihlédnout nebo se doporučuje snížit účinnost udávanou výrobcem o cca 10 %.
Na Obr. 4.2v je pro názornost vynesena závislost ročních
tepelných ztrát vyvolaných různým objemovým tokem
venkovního vzduchu Qe. Graf byl sestaven jak pro větrání

Příklad 4.2. Stanovme roční tepelnou ztrátu větráním
spojenou s dodávkou venkovního vzduchu o objemu
18 m3/h, resp. 90 m3/h z Příkladu 4.1. Budeme-li uvažovat přirozené větrání (i když jím zcela evidentně požadovaný průtok vzduchu trvale nezajistíme) nebo nucené
podtlakové bez rekuperace tepla, vyjdou tepelné ztráty
639 kWh, resp. 3 196 kWh. Oba údaje jsou na Obr. 4.2v
vyznačeny šipkami. Nižší hodnota bude pravděpodobně
pro uživatele akceptovatelná. Kdybychom v místnosti použili lokální rekuperační jednotku s účinností 60 % (opět
jen teoreticky, protože žádná lokální jednotka schopná
dodávat 90 m3/h na trhu není – viz Tab. 1.1v), klesly by
ztráty na 256 kWh, resp. 1 278 kWh.
Roční náklady pokrývající tepelné ztráty větráním NQ se
stanoví v závislosti na druhu paliva podle vztahu (7):

NQ = CQ . QVET,r [Kč]

(7)

kde CQ je cena tepla podle druhu paliva, kterou lze vyhledat například na www.tzb-info.cz nebo můžeme použít
údaje z Tab. 4.1v [Kč/kWh] a QVET,r je roční ztráta tepla
větráním podle vztahů (5) nebo (6) [kWh]. Předpokládá
se, že tyto ztráty jsou pokryty zvýšeným výkonem stávajícího topného systému.
Tab. 4.1v. Cena tepla podle druhu paliva [Kč/kWh]. Údaje jsou
z června 2012. Zdroj: www.tzb-info.cz.

Typ paliva
(účinnost spalování)

Cena tepla
Kč/kWh

hnědé uhlí 55%

1,29

černé uhlí 55%

1,45

dřevo 75%

0,99

dřevěné pelety 85%

1,3

štěpka 80%

0,9

zemní plyn 89%

2,12

propan-butan 89%

2,44

LTO 89%

2,7

elektřina akumulace 95%

2,46

elektřina přímotop 98%

2,94

tepelné čerpadlo (topný faktor 3)

1,1

centrální zásobování 98%

1,47

Přehled o ročních nákladech nutných k pokrytí tepelných
ztrát větráním v závislosti na nejčastějších typech paliva
a roční ztrátě tepla přináší Obr. 4.3v. Je zřejmé, že druh

paliva může způsobit až trojnásobný rozdíl v ročních nákladech pro stejnou tepelnou ztrátu. V Grafu jsou zvýrazněny
náklady pro tepelné ztráty 639 kWh, resp. 3 196 kWh
z Příkladu 4.2. Roční cenový rozdíl mezi těmito dvěma
ztrátami může být jen cca 1 000 Kč nebo až 9 000 Kč. I druh
paliva musí tedy investor uvážit při rozhodování o tom,
jaká intenzita větrání je pro něj ještě akceptovatelná.

4.3 Zásady navrhování větracích systémů
Přirozené větrání větracími štěrbinami
Větrací štěrbiny bývají konstrukčně navrženy tak, aby
při tlakovém rozdílu mezi interiérem a exteriérem 10 Pa
umožňovaly v závislosti na manuálním nastavení nebo
relativní vlhkosti vzduchu v interiéru průtok od 5 m3/h po
cca 40 m3/h (kap. 2.1). Jak již ale bylo v předcházejících
kapitolách uvedeno, skutečné množství procházejícího
vzduchu kolísá během roku v závislosti na mnoha faktorech. Pro odhad snížení koncentrace radonu je proto
rozumné z bezpečnostních důvodů uvažovat, že maximální množství vzduchu procházejícího jednou štěrbinou nebude v průměru větší než 1/4 až 1/3 výrobcem
udávaného průtoku. Pro štěrbiny zabudovávané do rámů
oken či okenních křídel (např. systém Aereco) nebo pro
stěnové štěrbiny to představuje průtok zhruba 5–13 m3/h.
Nejmenší průtok jen cca 2 m3/h lze očekávat u větracích
štěrbin využívajících dutinu mezi rámem a křídlem okna
jako např. REGEL-air nebo Basic Air Plus.
Do každé obytné místnosti se osazuje alespoň jedna větrací štěrbina. Je-li podlahová plocha místnosti větší jak cca
20 m2 a počáteční intenzita větrání nmi nižší než 0,15 h−1,
lze osadit i více štěrbin. Na každou štěrbinu by pak měla
připadat podlahová plocha 15 až 20 m2.

4 000

ne = 0,5 h−1

3 500

Roční ztráta tepla Qvet,r (kWh)

bez rekuperace tepla (η = 0), tak s rekuperací o různých
účinnostech. Venkovní teplota byla uvažována pro město
Příbram, jakožto reprezentanta teplotních poměrů výškového pásma vrchovin a pahorkatin, kde se radon v podloží
vyskytuje v nejvyšších koncentracích.
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Obr. 4.2v. Závislost
roční ztráty tepla Qvet,r
na objemovém množství
venkovního vzduchu Qe
a účinnosti rekuperace
tepla. Průtok odpovídající
doporučené intenzitě
trvalého větrání je na
obrázku pro místnost
o objemu 50 m3 vyznačen
oranžovou přímkou.
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Nucené podtlakové větrání kombinované s přívodem
vzduchu větracími štěrbinami

12 000

El. přímotop

Roční náklady NQ (Kč)

10 000

Ventilační štěrbiny zajišťující přívod venkovního vzduchu se u tohoto systému navrhují podle zásad uvedených
v předcházející podkapitole.

Zemní
plyn

8 000
6 000

Přednostně se používají odsávací ventily, které se otevírají
nebo zavírají podle volitelně připojitelných čidel, mezi
nimiž může být i čidlo koncentrace radonu.

Dřevo
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Obr. 4.3v. Roční náklady
na pokrytí tepelných ztrát
větráním NQ podle typu
paliva
Obr. 5.1v. Průtok venkovního vzduchu [m3/h],
který musí zajistit větrací
štěrbina pro pokles koncentrace radonu na 50 %
původní hodnoty v závislosti na podlahové
ploše místnosti a počáteční
intenzitě větrání (platí pro
světlou výšku místnosti
2,6 m). Oranžová přímka
značí odhad množství
vzduchu, které je schopna
zajistit přirozeným způsobem jedna větrací štěrbina.

Má-li místnost více obvodových stěn, umísťují se štěrbiny
tak, aby bylo podpořeno příčné provětrávání. Při lichém
počtu štěrbin se jich větší počet dává na návětrnou stranu,
aby byl co nejvíce eliminován podtlak v interiéru.
Stěnové štěrbiny se doporučuje osazovat za otopná tělesa
nebo nad ně, aby se zabránilo pronikání chladného vzduchu z exteriéru. Toto uspořádání zároveň umožňuje zvýšit
průtok venkovního vzduchu bez negativního pocitu chladu.
Protože koncentrace radonu v domě nezávisí na relativní
vlhkosti vnitřního vzduchu (řídí se zejména tlakovou diferencí mezi podložím a interiérem), měly by se přednostně
používat manuálně regulovatelné větrací štěrbiny. Možná
je i jejich kombinace se štěrbinami hygroregulovatelnými.
Větrací systém založený jen na štěrbinách reagujících na vlhkost je pro účely snižování koncentrace radonu nevhodný.

Průtok venkovního vzduchu (m3/h)
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Množství protékajícího venkovního vzduchu závisí na
parametrech odsávacího ventilátoru a velikosti objektu. Pro byty nebo menší rodinné domky, kde jsou jen
dva odsávací ventily, postačí ventilátory s výkonem do
80 m3/h. Dvoupodlažní domky se čtyřmi ventily vyžadují
ventilátory s výkonem až 160 m3/h a pro 6 odsávacích
ventilů je nezbytné zvolit ventilátory, které jsou schopné
odsávat až cca 250 m3/h. Ventilátory musí být schopny
překonávat tlakové ztráty v intervalu 80 až 130 Pa. Přednostně se doporučuje používat ventilátory s elektronicky
komutovanými motory, které mají spotřebu elektrické
energie do 25 W.
Lokální větrání s rekuperací tepla
Lokální větrací jednotky lze z akustických důvodů trvale
provozovat zpravidla jen na nižší výkonové stupně. Proto
se i s nižšími průtoky venkovního vzduchu musí počítat
při odhadu snížení koncentrace radonu.
Udávané vzduchové výkony jednotek odpovídají výrobcem definovanému osazení jednotky v obvodové stěně.
Jakákoliv odchylka od tohoto provedení, například větší
tloušťka obvodové stěny, zalomení vzduchotechnického
potrubí nebo úprava vstupního a výstupního otvoru, se
projeví dalším snížením množství dodávaného venkovního vzduchu.

25
20

Ventilátor musí být navržen tak, aby byl schopen překonat tlakové ztráty odvodního vzduchovodu, odsávacích
ventilů, větracích štěrbin a převáděcích otvorů za všech
provozních podmínek. Na přívodních větracích štěrbinách
musí vytvářet takový podtlak, který odpovídá požadovanému průtoku venkovního vzduchu. Doporučuje se
používat ventilátory s proměnnými otáčkami, které dokáží
reagovat na tlakové poměry v odvodním vzduchovodu.

40

Nevýhodou tohoto větracího systému je, že přívod a odvod vzduchu jsou vzhledem k malým rozměrům jednotek
řešeny jedním souosým potrubím nebo potrubím s půleným průřezem. Vyústění odváděného vzduchu je pak
na fasádě v těsné blízkosti vstupního otvoru. Může se tak
stát, že část odváděného radonu bude nasáta zpět do interiéru, čímž klesá účinnost jednotky na snižování koncen-

Jednoduché větrací systémy
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trace radonu. Je-li to technicky proveditelné, doporučuje
se provést individuální úpravu větracího potrubí s cílem
zvětšit vzdálenost mezi výstupním a vstupním otvorem.
Většina větracích jednotek odvádí z místnosti větší množství vzduchu, než do ní přivádí, a proto může vznikat ve
větrané místnosti mírný podtlak. Takovéto jednotky nesmí
být navrhovány do místností s otevřenými spalovacími
spotřebiči, ledaže by k nim byl zajištěn samostatný přívod
vzduchu.

5 ÚČINNOST a použitelnost
větracích systémů
Účinnost se stanovuje v souladu s ČSN 73 0601 (2006) [1]
procentuálním vyjádřením poklesu koncentrace radonu
k původní hodnotě před opatřením podle vztahu:
u=

Cp − C k
. 100 [%]
Cp

(8)

kde Cp resp. Ck, je koncentrace radonu [Bq/m3] v pobytovém prostoru zjištěná průkazným měřením před instalací,
resp. po instalaci větracího systému.
Větrací systémy můžeme hodnotit i podle míry zvýšení
intenzity větrání. To lze nejobjektivněji stanovit měřením intenzity větrání prováděným kontinuálně po dobu
několika dní metodou konstantního přísunu indikačního
plynu, např. N2O [7, 8]. Výsledkem jsou pak minimální
a maximální hodnoty a další statistické veličiny za celé
měřené období, které lze porovnat se stavem před instalací větracího systému.

5.1 Přirozené větrání větracími štěrbinami
Účinnost větracích štěrbin byla ověřována ve dvou rodinných domech [9]. V prvním případě se jednalo o samostatný byt v 2.NP o podlahové ploše 58 m2, kde byl
zdrojem radonu stavební materiál. V druhém případě
o přízemí rodinného domku o podlahové ploše 49 m2,
kam radon pronikal z podloží. Pro zvýšení intenzity větrání
byly v bytě použity 4 ventilační štěrbiny Aereco EMM
instalované do rámů oken a v přízemí druhého rodinného
domku dvě štěrbiny stejného typu. V obou objektech poklesla koncentrace radonu po jejich instalaci cca 2,6 krát,
tzn. že bylo dosaženo účinnosti kolem 60 % (koncentrace
se snížily na cca 40 % původních hodnot). Takto nečekaně
vysoká účinnost byla způsobena následujícími skutečnostmi – počáteční intenzity větrání byly v obou případech
velmi nízké (pohybovaly se pod hodnotou 0,1 h−1) a podlahová plocha jednotlivých větraných místností byla malá
(od 10 m2 po 16 m2). Proto je třeba dosaženou účinnost
považovat za horní odhad. Ve skutečnosti lze očekávat
účinnost mnohem nižší, maximálně do hodnoty 50 %.

Jak vyplývá ze vztahu (3), pro zajištění 50 % účinnosti by
se muselo množství větracího vzduchu oproti stávajícímu stavu zdvojnásobit. Co by to znamenalo pro různé
místnosti o odlišných podlahových plochách a počátečních intenzitách větrání uvádí Obr. 5.1v. Vyjdeme-li
z předpokladu, že každá místnost je osazena jen jednou
štěrbinou a že průměrný průtok vzduchu touto štěrbinou je maximálně 10 m3/h, zjistíme, že větrací štěrbina
je při počáteční intenzitě větrání do 0,1 h−1 použitelná pro
místnosti o podlahové ploše do 40 m2. Jakmile počáteční
intenzita větrání dosáhne hodnoty 0,2 h−1, lze štěrbinu
použít jen pro místnosti o podlahové ploše do cca 20 m2
a při počáteční intenzitě větrání 0,3 h−1 jen do cca 12 m2.
Vyšší počáteční intenzity větrání by vyžadovaly dodávání
tak velkého množství větracího vzduchu, které by bylo jen
obtížně realizovatelné jednou větrací štěrbinou a navíc by
vynucené ztráty tepla větráním byly nezanedbatelné. Průsečíky vhodných kombinací podlahové plochy a počáteční
intenzity větrání, při nichž lze jednou větrací štěrbinou
dosáhnout až 50 % účinnosti, se na Obr. 5.1v nachází pod
oranžovou přímkou.

Obr. 5.2v. Půdorys přízemí
rodinného domku pro
návrh přirozeného větrání
větracími štěrbinami
(OVS – okenní větrací
štěrbina, PSV – průchozí
stěnový ventil)

Příklad 5.1. Navrhněme větrací štěrbiny pro přízemí rodinného domku podle Obr. 5.2v s koncentracemi radonu
v jednotlivých místnostech podle Tab. 5.1v. Při výpočtu
uvažujme maximální 50 % účinnost štěrbin a dvě varianty
počátečních intenzit větrání 0,1 h−1 a 0,2 h−1. Manuálně
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Tab. 5.1v. Výpočet průtoku vzduchu štěrbinami pro přirozené větrání s 50 % účinností

Místnost

Koncentrace
Výsledná
Objem
vzduchu Vi radonu Cmi konc. Rn Cpoz
[m3]
[Bq/m3]
[Bq/m3]

Obývací pok.

69,7

380

190

Kuchyně

39,1

400

200

Chodba

7,8

360

180

Koupelna

12,3

390

195

Pracovna

32,8

180

90

28,8
190,5

222

111

Schod. hala
Celkem

nastavitelné okenní štěrbiny Aereco EFR umístíme do
rámů oken v pracovně a obývacím pokoji a hygroregulovatelnou štěrbinu EMM do rámu okna v kuchyni. Prostor
schodišťové haly přiřadíme štěrbině v pracovně a prostor
chodby a koupelny štěrbině v kuchyni. Předpokládá se, že
mezi těmito místnostmi může vzduch proudit převáděcími otvory pode dveřmi. Výsledky výpočtu, tj. nezbytné
průtoky venkovního vzduchu (vztah 4) jednotlivými štěrbinami a výsledné intenzity větrání (vztah 3) jsou shrnuty
v Tab. 5.1v.
Z Tab. 5.1v je zřejmé, že při počáteční intenzitě větrání
nmi = 0,1 h−1 bude možné zajistit požadovaný průtok vnějšího vzduchu třemi ventilačními štěrbinami. Při počáteční
intenzitě větrání nmi = 0,2 h−1 je však již vyžadováno dvojnásobné množství venkovního vzduchu, u kterého není
pravděpodobné, že při přirozeném způsobu větrání bude
spolehlivě zajištěno třemi štěrbinami.
Roční tepelné ztráty větráním stanovíme podle vztahu
(5) a náklady na jejich pokrytí NQ podle vztahu (7). Pro
větší názornost byly obě tyto hodnoty vypočítány pro
různá objemová množství větracího vzduchu Qe a druhy paliva. Výsledky shrnuje Tab. 5.2v, z níž vyplývá, že
oněch výše uvažovaných 19,1 m3/h venkovního vzduchu
představuje tepelné ztráty cca 700 kWh, což si vyžádá
náklady ve výši zhruba 900 Kč až 2 000 Kč ročně. Kdybychom však pro snížení koncentrace radonu museli
použít průtok venkovního vzduchu 38 m3/h, byly by roční
náklady 2krát větší, tj. v intervalu 1 800 Kč až 4 000 Kč.
Tato hladina by již pravděpodobně byla pro investora
méně přijatelná.
Reálnou účinnost větracích štěrbin lze očekávat v intervalu 20–50 %, tzn. že koncentrace klesnou na 80 až
50 %. Větrací štěrbiny jsou plně použitelné v objektech
s počáteční intenzitou větrání do 0,1 h−1 a v objektech
s dvojnásobnou intenzitou větrání tehdy, nepřesáhne-li
celkový průtok venkovního vzduchu cca 25 m3/h. Hodí se
pro snížení takových koncentrací radonu, které jen málo
přesahují požadovanou hodnotu.
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Průtok vzduchu štěrbinou
Qei [m3/h]

Výsledná intenzita větrání
nei [h–1]

nmi = 0,1 h–1

nmi = 0,2 h–1

nmi = 0,1 h–1

nmi = 0,2 h–1

7,0

13,9

0,2

0,4

5,9

11,8

0,2

0,4

6,2

12,3

0,2

0,4

19,1

38,0

Tab. 5.2v. Roční tepelné ztráty větráním QVET,r a náklady NQ
na jejich pokrytí (ceny 6/2012)

Qe
QVET,r
NQ [Kč]
NQ [Kč]
NQ [Kč]
[m3/h] [kWh] hnědé uhlí zemní plyn el. přímotop
5

178

229

376

522

10

355

458

753

1 044

15

533

687

1 129

1 566

20

710

916

1 506

2 088

25

888

1 145

1 882

2 610

30

1 065

1 374

2 258

3 132

40

1 420

1 832

3 011

4 176

5.2 Nucené podtlakové větrání kombinované
s přívodem vzduchu větracími štěrbinami
Účinnost podtlakového větrání byla ověřována na přízemním rodinném domku s podlahovou plochu 105 m2
a objemem vnitřního vzduchu 273 m3 [9]. Byl osazen třemi
stěnovými přívodními štěrbinami Aereco EHT v obytných
místnostech (Obr. 5.3v) a dvěma stropními odsávacími
ventily Aereco BXL v kuchyni a koupelně a jedním ventilem
Aereco TDA v technické místnosti (Obr. 5.4v). Odvodní
vzduchovody byly spolu s odsávacím EC ventilátorem V4A
o maximálním výkonu 160 m3/h umístěny v prostoru půdy
nad 1.NP (Obr. 5.5v). Intenzita větrání byla podrobně
zkoumána metodou konstantního přísunu indikačního
plynu N2O. Před úpravou ventilačního systému se intenzita
větrání v domě pohybovala kolem 0,1 h−1, po instalaci stěnových přívodních štěrbin vzrostla téměř k hodnotě 0,2 h−1
a při spuštěném odtahovém ventilátoru až na hodnotu
0,35 h−1 (každou přívodní štěrbinou bylo nasáváno zhruba 23 m3/h venkovního vzduchu). Důsledky na průměrnou koncentraci radonu v přízemí domu byly následující.
Samotné ventilační štěrbiny snížily koncentraci radonu
2,2 krát (účinnost 54 %). Po zapnutí ventilátoru koncentrace klesla 3,5 krát a účinnost opatření se zvýšila na 72 %.
Jak vyplývá ze vztahů (3) a (4), budeme-li chtít dosáhnout 70 % účinnosti, bude potřeba zajistit 2,33 krát větší

Tab. 5.3v. Výpočet průtoku vzduchu štěrbinami pro podtlakové větrání se 70 % účinností

Místnost

Výsledná
Objem
Koncentrace
vzduchu Vi radonu Cmi konc. Rn Cpoz
[m3]
[Bq/m3]
[Bq/m3]

Obývací pok.

69,7

380

114

Kuchyně

39,1

400

120

Chodba

7,8

360

108

Koupelna

12,3

390

117

Pracovna

32,8

180

54

28,8
190,5

222

67

Schod. hala
Celkem

množství větracího vzduchu oproti stávajícímu stavu. Co
by to znamenalo pro různé místnosti o odlišných podlahových plochách a počátečních intenzitách výměny vzduchu
uvádí Obr. 5.6v. Nezbytný průtok venkovního vzduchu
je v tomto případě 2,33 krát větší než při požadované
50 % účinnosti (Obr. 5.1v). Zvýšení účinnosti o 20 % si tak
vyžádá 2,33 krát větší tepelné ztráty.
Běžná přívodní štěrbina může při podtlakovém větrání dodávat cca 25 m3/h. Tento větrací systém tak při počáteční
intenzitě větrání do 0,1 h−1 bude použitelný pro místnosti
o podlahové ploše do 40 m2. Jakmile počáteční intenzita
větrání dosáhne hodnoty 0,2 h−1, lze podtlakové větrání
použít jen pro místnosti o podlahové ploše do cca 20 m2
a při počáteční intenzitě větrání 0,3 h−1 jen do cca 13 m2.
Příklad 5.2. Pro stejné podlaží rodinného domku jako
v Příkladu 5.1 navrhněme nucené podtlakové větrání

Průtok vzduchu štěrbinou
Qei [m3/h]

Výsledná intenzita větrání
nei [h–1]

nmi = 0,1 h–1

nmi = 0,2 h–1

nmi = 0,1 h–1

nmi = 0,2 h–1

16,2

32,5

0,33

0,67

13,7

27,5

0,33

0,67

14,4

28,7

0,33

0,67

44,3

88,7

Jednoduché větrací systémy

V

o účinnosti 70 %. Uvažujme opět dvě varianty počátečních
intenzit větrání 0,1 h−1 a 0,2 h−1. Umístění přívodních okenních štěrbin Aereco zůstává stejné. K ventilátoru je vzduch
odváděn prostřednictvím odsávacích ventilů v koupelně
a kuchyni (Obr. 5.7v). Předpokládá se, že mezi těmito
místnostmi může vzduch proudit převáděcími otvory
pode dveřmi. Stejné množství vzduchu, jaké je přivedeno
štěrbinami, bude odvedeno ventilátorem. Výsledky výpočtu, tj. nezbytné průtoky venkovního vzduchu (vztah 4)
jednotlivými štěrbinami a výsledné intenzity větrání
(vztah 3) jsou shrnuty v Tab. 5.3v.
Tab. 5.3v ukazuje, že průtoky štěrbinami jsou již takové,
že by je nebylo možné dosáhnout přirozeným větráním.
Na druhé straně nepřesahují výkonové charakteristiky
pro jednotlivou štěrbinu. Pro zajištění 70 % účinnosti
bude muset ventilátor při počáteční intenzitě větrání
nmi = 0,1 h−1 odvádět 44,3 m3/h vzduchu, čímž se intenziObr. 5.3v. Přívodní
stěnová štěrbina Aereco
EHT z interiéru a exteriéru

Obr. 5.4v. Odsávací ventil
Aereco TDA z interiéru
a z prostoru půdy
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na 45 až 25 %. Vyšší účinnost je způsobena schopností
dodávat do objektů větší množství venkovního vzduchu
a je vykoupena vyššími tepelnými ztrátami. Při požadované 70 % účinnosti je opatření optimálně použitelné
pro snížení koncentrace radonu v objektech s počáteční
intenzitou větrání do 0,1 h−1. U vyšších počátečních intenzit větrání je třeba vždy zvážit efektivnost vzhledem
k tepelným ztrátám. Celkový průtok venkovního vzduchu
by neměl přesáhnout 40 až 50 m3/h.

5.3 Lokální větrání
s rekuperací tepla

Obr. 5.5v. Ventilátor
V4A a potrubní rozvody
na půdě

Obr. 5.6v. Průtok
venkovního vzduchu
[m3/h] pro pokles
koncentrace radonu
na 70 % původní hodnoty
v závislosti na podlahové
ploše místnosti a počá
teční intenzitě větrání
(platí pro světlou výšku
místnosti 2,6 m).
Oranžová přímka značí
odhad množství vzduchu,
které je schopna zajistit
při podtlakovém větrání
jedna větrací štěrbina.

ta větrání zvedne na 0,33 h−1. Při dvojnásobné počáteční
intenzitě větrání by se muselo odvádět 88,7 m3/h vzduchu
a intenzita větrání by se zvýšila na 0,67 h−1.
Roční tepelné ztráty větráním stanovíme podle vztahu (5) a náklady na jejich pokrytí NQ podle vztahu (7).
Pro průtok vzduchu 44,3 m3/h jsou roční tepelné ztráty 1 573 kWh a k jejich pokrytí by byla zapotřebí částka
v rozmezí 2 000 Kč až 4 600 Kč ročně. Pro průtok vzduchu
88,7 m3/h jsou roční tepelné ztráty 3 150 kWh a jejich pokrytí by vyžadovalo částku v rozmezí 4 000 Kč až 9 200 Kč
ročně. Vyšší počáteční intenzita větrání činí tento systém
z hlediska tepelných ztrát velmi nevýhodným.
Reálnou účinnost nuceného podtlakového větrání kombinovaného s přívodem vzduchu větracími štěrbinami lze
očekávat v intervalu 55–75 %, tzn. že koncentrace klesnou

Průtok venkovního vzduchu (m3/h)
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nmi = 0,3 h−1
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nmi = 0,05 h−1
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0
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10
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20

25

Podlahová plocha (m2)
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Po zapnutí ventilační jednotky na nejnižší výkonový stupeň (10 W) se intenzita větrání v pokoji zvýšila o 0,3 h−1.
To je o něco méně než by odpovídalo podílu vzduchového výkonu jednotky 30 m3/h a objemu místnosti 55 m3.
Nižší přírůstek výměny vzduchu si lze pravděpodobně
vysvětlit tím, že vzhledem k osazení v tlusté zdi jednotka
do pokoje přivádí menší množství čerstvého vzduchu,
než je udáváno výrobcem (jednotka je určena pro stěny
o tloušťce do 300 mm). Nastavením přívodu i odvodu
vzduchu o 0,5 m a úpravou nasávacího a odvodního otvo
ru vzrostly tlakové ztráty třením i vřazeným odporem.
Skutečné množství čerstvého vzduchu dodávaného jednotkou je tedy cca 16 m3/h.
Intenzita větrání v pokoji při vypnuté ventilační jednotce
a utěsněné peci se v průměru pohybovala kolem hodnoty
0,07 h−1, což odpovídá novým těsným plastovým oknům.
Při neutěsněné peci se intenzita zvedla o cca 0,06 h−1 na
hodnotu 0,13 h−1. Ventilační jednotka zvýšila intenzitu
větrání v pokoji o objemu 55 m3 cca 4 krát.

nmi = 0,2 h−1

50

Pro ověření účinnosti byla vybrána jednotka HR 30W
(Tab. 1.1v). Ta byla osazena do obvodové stěny obývacího pokoje (Obr. 5.8v a 5.9v) staršího rodinného domu
o podlahové ploše 21,4 m2, v němž majitelé osadili těsná
okna [9]. Pokoj má ústřední vytápění, ale občas se přitápí
i původní pecí. Jednotka byla provozována na snížený
výkon 10 W, při kterém tabulkově vyměňuje 30 m3/h.
Intenzita větrání byla podrobně zkoumána metodou konstantního přísunu indikačního plynu N2O [7, 8]. Vyhodnocení se uskutečnilo ve čtyřech režimech zahrnujících
různé kombinace vypnuté a zapnuté ventilační jednotky
a utěsněné, resp. neutěsněné pece, což má také vliv na
násobnost výměny vzduchu. Výsledky měření shrnuje
Tab. 5.4v a Obr. 5.10v.
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Koncentrace radonu po instalaci jednotky poklesla 3 krát
až 4 krát, tzn. že bylo dosaženo účinnosti v rozmezí 65 až
75 % (koncentrace se snížily na 35 až 25 % původních
hodnot). Takto vysoká účinnost je způsobena zejména
tím, že počáteční intenzita větrání ve studované místnosti
byla velmi nízká.

Tab. 5.4v. Mediány hodinových průměrů koncentrace radonu a intenzity větrání v závislosti na režimu nastavení

Veličina
Koncentrace radonu
[Bq/m3]
Intenzita větrání
[h−1]

HR30W OFF

HR30W ON

HR30W ON

HR30W OFF

Pec zakryta

Pec zakryta

Pec odkryta

Pec odkryta

1 648

424

333

968

0,07

0,37

0,42

0,13

Budeme-li od lokálních rekuperačních jednotek vyžadovat
průměrnou účinnost 70 %, budou muset dodávat v závislosti na podlahové ploše místnosti a počáteční intenzitě
větrání množství venkovního vzduchu podle Obr. 5.6v,
tj. stejné jako v případě nuceného podtlakového větrání.
Uvážíme-li, že průměrná jednotka je schopná při nízkém
výkonovém stupni dodávat cca 20 m3/h, bude při počáteční intenzitě větrání do 0,1 h−1 použitelná pro místnosti
o podlahové ploše do 32 m2. Jakmile počáteční intenzita
větrání dosáhne hodnoty 0,2 h−1, lze jednotku použít jen
pro místnosti o podlahové ploše do cca 16 m2 a při počáteční intenzitě větrání 0,3 h−1 jen do cca 11 m2.

Jednoduché větrací systémy

V

Obr. 5.7v. Půdorys
přízemí rodinného domku
pro návrh nuceného
podtlakového větrání
v kombinaci s větracími
štěrbinami (OVS – okenní
větrací štěrbina, ETV –
elektrický talířový ventil)

Nespornou výhodou lokálních rekuperačních jednotek
je, že redukují tepelné ztráty v průměru na 30 až 40 %
v porovnání s přirozeným nebo podtlakovým větráním.
Roční náklady pokrývající tepelné ztráty větráním NQ
stanovené podle vztahů (5, 6 a 7) jsou v závislosti na
objemovém množství větracího vzduchu Qe a druhu paliva shrnuty v Tab. 5.5v. Při výpočtu se předpokládala
účinnost rekuperace 70 %. Z tabulky vyplývá, že pokrytí
tepelných ztrát u větrací jednotky, která dodává oněch
20 m3/h venkovního vzduchu, si vyžádá náklady ve výši
275 až 626 Kč ročně.
Tab. 5.5v. Roční tepelné ztráty větráním QVET,r a náklady NQ na
jejich pokrytí při účinnosti rekuperace 70 % (ceny červen 2012)

Qe
QVET,r
NQ [Kč]
NQ [Kč]
NQ [Kč]
[m3/h] [kWh] hnědé uhlí zemní plyn el. přímotop
5
53
69
113
157
10

107

137

226

313

15

160

206

339

470

20

213

275

452

626

25

266

344

565

783

30

320

412

678

940

40

426

550

903

1 253

Obr. 5.8v. Jádrové vrty pro
přívod a odvod vzduchu
a konečná podoba
s osazenými mřížkami

Příklad 5.3. Pro stejné podlaží rodinného domku jako
v Příkladu 5.1 nebo 5.2 navrhněme větrání pomocí lokálních rekuperačních jednotek o účinnosti 70 %. Jednotky
umístíme do kuchyně, obývacího pokoje a pracovny. Budeme-li opět uvažovat dvě varianty počátečních intenzit větrání 0,1 h−1 a 0,2 h−1, bude muset každá jednotka v prvém
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Obr. 5.9v. Pohled
z interiéru na rekuperační
jednotku HR 30W ve stěně
2 200

0,7
HR 30W OFF
Pec zakryta

2 000

HR 30W ON
Pec zakryta

HR 30W ON
Pec odkryta

HR 30W OFF
Pec odkryta

0,6

1 800

0,5

1 400
0,4

1 200
1 000

0,3

800

Intenzita větrání (1/h)

Koncentrace radonu (Bq/m3)

1 600

0,2

600
400

0,1

200
0

Obr. 5.10v. Průběh
koncentrace radonu
a intenzity větrání v pokoji
v závislosti na zapnutí/
vypnutí ventilační jednotky
a zakrytí/odkrytí pece
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Koncentrace radonu

případě dodávat cca 15 m3/h venkovního vzduchu (celkově 45 m3/h) a v druhém případě cca 30 m3/h venkovního vzduchu (celkově 90 m3/h). Z Tab. 5.5v snadno odečteme, že pro počáteční intenzitu větrání 0,1 h−1 budou
celkové roční tepelné ztráty 480 kWh, jejichž pokrytí si
vyžádá 618 Kč až 1 410 Kč ročně. Počáteční intenzita větrání 0,2 h−1 je doprovázena ročními tepelnými ztrátami
960 kWh, jejichž pokrytí si vyžádá 1 236 Kč až 2 820 Kč
ročně. V obou případech je to méně než pro přirozené
větrání podle Příkladu 5.1 s 50 % účinností.
Reálnou účinnost lokálních rekuperačních jednotek lze
očekávat v intervalu 55–75 %, tzn. že koncentrace klesnou
na 45 až 25 %. Při požadované 70 % účinnosti je opatření
použitelné pro snížení koncentrace radonu v objektech s počáteční intenzitou větrání do 0,2 h−1. Roční tepelné ztráty větráním lze u jedné jednotky očekávat mezi 150 a 250 kWh.
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Intenzita větrání

6 náklady
na dlouhodobý provoz 
větracích systémů
6.1 Metodika hodnocení
V kapitole 5 byly jednoduché větrací systémy porovnány
z hlediska účinnosti a použitelnosti vzhledem k velikosti
větraného prostoru a vyvolaných tepelných ztrát. Další
důležitou informací pro investory je, jaké celkové náklady si takováto opatření vyžádají v průběhu 10 či 20 let,
respektive do uplynutí doby životnosti. Klasické ekonomické ukazatele, jako je prostá doba návratnosti, zde totiž
použít nelze. Oproti jasným nákladům v tomto případě
stojí přínos v podobě zlepšení vnitřního prostředí a kvality
života, snížení nemocnosti a prodloužení věku, který lze
jen velmi obtížně finančně ohodnotit.

Celkové náklady na protiradonová opatření v roce t lze
obecně stanovit podle vztahu (9)

Náklady na přirozené větrání větracími štěrbinami

Investiční náklady. Investiční neboli pořizovací náklady
1 + rst − 1
1 + ret − 1
1 + rQt − 1závisí na počtu větracích štěrbin a jejich typu, neboť jáNt = IN + Ns .
+ Ne .
+ NQ .
drové vrty do obvodových stěn pro osazení stěnových
rQ
rs
re
štěrbin jsou vždy dražší než vyfrézování otvorů v rámu
1 + ret − 1
1 + rQt − 1
[Kč]
(9) okna pro okenní štěrbiny. Typická cena za dodávku a mon+ Ne .
+ NQ .
re
rQ
táž okenní štěrbiny je cca 1 550 Kč a stěnové štěrbiny
kde IN jsou investiční náklady [Kč], Ns jsou roční náklady 2 250 Kč. V případě 3 okenních štěrbin z Příkladu 5.1 by
na servis a údržbu [Kč], Ne jsou roční náklady na provozní investiční náklady byly 4 650 Kč bez DPH neboli 5 348 Kč
energie [Kč], NQ jsou roční náklady na pokrytí tepelných s DPH 15 %. Celkové investiční náklady včetně částky za
ztrát [Kč], t jsou roky [–] a rs, re a rQ jsou indexy růstu měření radonu potom vyjdou na 13 348 Kč.
příslušných nákladů za rok [–].
Provozní a servisní náklady. Větrací štěrbiny nevyžadují
Investiční náklady IN jsou součtem nákladů za vstupní odbornou údržbu a fungují přirozeně bez nároku na doměření koncentrace radonu, projekt, materiál, montáž dávku elektrické energie, tj. Ns = Ne = 0.
a kontrolní měření koncentrace radonu.
Náklady na pokrytí tepelných ztrát. Opatření spočívající
Náklady na servis a údržbu Ns jsou roční náklady pokrý- na větracích štěrbinách vyvolává dodatečné tepelné ztrávající pravidelnou výměnu filtrů, čištění vzduchovodů, ty zvýšeným větráním. Zvýší-li se instalací štěrbin intenzita
výměnu ventilátorů jednou za cca 10 let atd. Jednorázové větrání z počáteční hodnoty nmi = 0,1 h−1 na dvojnásobek,
výdaje uskutečňované v pravidelných víceletých interva- budou roční tepelné ztráty 678 kWh, což při vytápění
lech se rovnoměrně rozpočítají na jednotlivé roky. Růst plynem představuje náklady 1 438 Kč ročně (Příklad 5.1).
těchto nákladů v čase je vyjádřen indexem rs [–].
Při počáteční intenzitě větrání nmi = 0,2 h−1 by byly náklady
dvojnásobné, tj. 2 860 Kč.
Náklady na provozní energie Ne jsou roční náklady pokrývající spotřebu elektrické energie na provoz ventilátorů. Náklady na nucené podtlakové větrání kombinované
Stálé měsíční platby se neuvažují (majitel by je platil i bez s přívodem vzduchu větracími štěrbinami
protiradonového opatření). Růst těchto nákladů v čase je
vyjádřen indexem re [–].
Investiční náklady. Pořizovací náklady na tento systém
závisí na typu ventilátoru, délce vzduchovodů a počtu
NQ jsou roční náklady pokrývající tepelné ztráty větráním přívodních štěrbin a odsávacích ventilů. Ceny odsávacích
podle vztahu (7). Předpokládá se, že tyto ztráty jsou po- ventilů se pohybují od 2 500 Kč po 3 000 Kč a ventilátorů
kryty zvýšeným výkonem stávajícího topného systému. podle výkonu od cca 6 000 Kč po 10 000 Kč. Pořizovací
U systémů, kde hlavním zdrojem energie je zemní plyn náklady na systém podle Příkladu 5.2 by se pohybovaly
nebo elektřina se cena za spotřebovanou energii stanoví kolem 25 000 Kč a s DPH 15 % pak 28 750 Kč. Celkové
bez stálé měsíční platby. Růst těchto nákladů v čase je investiční náklady včetně částky za měření radonu potom
vyjádřen indexem rQ [–].
vyjdou na 36 750 Kč.

6.2 Porovnání větracích systémů
z hlediska dlouhodobých nákladů
Porovnejme pro představu celkové náklady investora pro
větrací systémy z Příkladů 5.1 až 5.3. Při výpočtu uvažujme
následující vstupní údaje: celková cena za vstupní a závěrečné měření radonu 8 000 Kč, lokalita Příbram, tepelné
ztráty větráním jsou kryty stávajícím topným systémem
na zemní plyn, růst ceny elektřiny 7 % ročně, růst ceny
zemního plynu 6 % ročně, růst nákladů na servis a údržbu
1 % ročně. Výpočet proveďme pro dvě hodnoty počáteční
intenzity větrání nmi = 0,1 h−1, resp. nmi = 0,2 h−1.
Náklady na pořízení, servis, provoz a pokrytí tepelných
ztrát byly voleny podle typu větracího systému a jsou
rozebrány níže.

Jednoduché větrací systémy
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Provozní a servisní náklady. Cenu spotřebované elektrické energie Ne pro provoz odsávacího ventilátoru určíme
jako součin spotřebované energie v kWh a ceny za 1 kWh.
Ventilátor vhodný pro systém podle Příkladu 5.2 může mít
příkon 13 W, což by při nepřetržitém provozu představovalo roční spotřebu elektrické energie 114 kWh. To si při
sazbě 4,75 Kč/kWh vyžádá náklady ve výši Ne = 542 Kč
ročně. Budeme-li předpokládat, že k výměně ventilátoru
dojde jednou za 10 let, vyjdou servisní náklady po rozpočítání na jednotlivé roky Ns = 600 Kč.
Náklady na pokrytí tepelných ztrát. Zvýší-li se v důsledku instalace nucené podtlakové ventilace v souladu s Příkladem 5.2 intenzita větrání 3,3 krát, budou
tepelné ztráty 1 573 kWh při počáteční intenzitě větrání
nmi = 0,1 h−1, resp. 3 150 kWh při počáteční intenzitě větrá-
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Provozní a servisní náklady. Trvalý provoz třech ventilačních jednotek HR 30W s příkonem 10 W si vyžádá
roční spotřebu elektrické energie 263 kWh, což při sazbě
4,75 Kč/kWh představuje náklady ve výši Ne = 1 250 Kč
ročně. Servisní náklady Ns na pravidelnou výměnu filtrů
vychází na částku cca 1 100 Kč ročně.
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Obr. 6.1v. Celkové náklady
na pořízení a provozování
větracích systémů podle
Příkladů 5.1 až 5.3 při počáteční intenzitě větrání
nmi = 0,1 h−1. Čárkovaně
je vykreslena teoretická
křivka odpovídající větracím štěrbinám se 70 %
účinností (v praxi tento
případ nemůže nastat).
Obr. 6.2v. Celkové náklady
na pořízení a provozování
větracích systémů podle
Příkladů 5.1 až 5.3 při počáteční intenzitě větrání
nmi = 0,2 h−1. Čárkovaně
je vykreslena teoretická
křivka odpovídající větracím štěrbinám se 70 %
účinností (v praxi tento
případ nemůže nastat).

ní nmi = 0,2 h−1. Pokrytí těchto ztrát si při vytápění plynem
ročně vyžádá náklady 3 335 Kč, resp. 6 677 Kč.
Náklady na lokální větrání
s rekuperací tepla
Investiční náklady. Pořizovací náklady na jednu rekuperační jednotku závisí na typu jednotky a na nákladech
potřebných k osazení jednotky do obvodové stěny domu
včetně nákladů za úpravu vzduchotechnického potrubí.
K pořizovací ceně za jednotku v Tab. 1.1v je tedy zpravidla
nutné připočítat částku 5 000 až 10 000 Kč. Nejlevnější
jednotku lze pak i s instalací pořídit za cca 10 000 Kč bez
DPH a nejdražší za cca 38 000 Kč bez DPH. Zvolíme-li pro
systém větrání podle Příkladu 5.3 tři rekuperační jednotky
HR 30W, vyjdou investiční náklady na cca 3 × 4 470 Kč
+ 3 × 5 000 = 28 410 Kč bez DPH, což je 32 672 Kč s DPH
15 %. Celkové investiční náklady včetně částky za měření
radonu potom vyjdou na 40 672 Kč.
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Spokojíme-li se s nižší účinností větracích systémů do cca
50 %, vycházejí větrací štěrbiny cenově nejpřijatelněji
u obou variant počátečních intenzit větrání (a to i tehdy,
počítáme-li jen s 50 % účinností i u zbývajících dvou větracích systémů – na obrázcích není zakresleno). Při potřebě vyšší 70 % účinnosti jsou cenově nejpřijatelnějším
větráním lokální rekuperační jednotky. Jejich výhodnost
nabývá na významu s rostoucí počáteční intenzitou větrání, nebo-li s rostoucím množstvím dodávaného venkovního vzduchu.

Pro správný návrh větracích systémů je důležitá nejen
samotná koncentrace radonu v jednotlivých místnostech
pobytového prostoru, ale i intenzita větrání, při které byla
koncentrace stanovena a účinnost konkrétního větracího
systému.

Podtlakové větrání 70 %
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Reálnou účinnost přirozeného větrání pomocí větracích
štěrbin lze očekávat v intervalu 20–50 %, nuceného podtlakového větrání v intervalu 55–75 % a lokálního větrání
s rekuperací tepla také v rozsahu 55–75 %.
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Výsledky výpočtu dlouhodobých nákladů podle vztahu
(9) pro období 30 let jsou pro počáteční intenzitu větrání
nmi = 0,1 h−1 zřejmé z grafu na Obr. 6.1v a pro počáteční
intenzitu větrání nmi = 0,2 h−1 z grafu na Obr. 6.2v. I když
v tuto chvíli není možné určit, jaký bude vývoj cen energií v budoucích 30 letech, poskytují obrázky poměrně
věrohodnou představu pro nejbližších 10 let. Zajímavé
je, že investiční náklady, které se na začátku zdají být nejpodstatnější, tvoří po 10 letech jen 1/2 až 1/3 celkových
vynaložených nákladů.

7 souhrnná doporučení

600

0

Náklady na pokrytí tepelných ztrát. Při 70 % účinnosti
rekuperace představuje 3,3 násobné zvýšení intenzity
ventilace prostřednictvím tří rekuperačních jednotek
podle Příkladu 5.3 tepelné ztráty 480 kWh při počáteční
intenzitě větrání nmi = 0,1 h−1, resp. 960 kWh při počáteční
intenzitě větrání nmi = 0,2 h−1. Pokrytí těchto ztrát si při
vytápění plynem ročně vyžádá náklady 1 016 Kč, resp.
2 033 Kč.
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Použití jednoduchých větracích systémů pro snížení koncentrace radonu je vhodné pro počáteční intenzity větrání
kolem 0,1 h−1. Při hodnotě této veličiny nad 0,2 h−1 se

použití těchto systémů nedoporučuje, neboť klesá jejich
účinnost a rostou náklady na pokrytí tepelných ztrát.
Výjimkou mohou být lokální jednotky s rekuperací tepla
instalované pouze v části pobytového prostoru (v jedné,
maximálně třech místnostech).

samostatné větrací štěrbiny, neboť náklady na jejich pořízení jsou minimální a náklady pokrývající zvýšené ztráty
tepla větráním jsou při počátečních intenzitách větrání
kolem 0,1 h−1 akceptovatelné (zpravidla nepřesáhnou
2 000 Kč ročně).

Jsou-li jednoduché větrací systémy navrhovány pro snížení koncentrace radonu pod požadovanou hodnotu, neměla by být výchozí koncentrace vyšší než dvojnásobek
požadované hodnoty. U lokálních jednotek s rekuperací
tepla lze připustit až trojnásobek požadované hodnoty.

Lokální rekuperační jednotky jsou vhodné v případech,
kdy dochází k vyššímu překročení požadované hodnoty
koncentrace radonu nebo kdy je větší počáteční intenzita
větrání. Náklady na pokrytí tepelných ztrát od zvýšeného
větrání jsou zhruba třetinové oproti větracím štěrbinám
nebo podtlakovému odvětrání. Nevýhodou jsou však
servisní a provozní náklady, které mohou zcela eliminovat částku ušetřenou za rekuperaci tepla (v porovnání se
samotnými větracími štěrbinami). Vyplatí se proto při
vyšších dodávkách venkovního vzduchu.

Jednoduché větrací systémy však naleznou uplatnění i při
vyšších výchozích koncentracích radonu ve špatně větraných domech, kde kromě částečného snížení koncentrace
radonu zlepšují celkovou kvalitu vnitřního vzduchu. Pokles
koncentrace radonu pod požadovanou hodnotu musí
být v těchto případech zajištěn jiným opatřením, např.
odvětráním podloží (Sešit P), zřízením ventilační vrstvy
v kontaktní konstrukci (Sešit M) nebo zvýšením těsnosti
kontaktní konstrukce (Sešit I).
Obecně lze volbu větracího systému také podřídit požadavku, aby roční tepelné ztráty zvýšeným větráním nepřesáhly v závislosti na typu paliva 900 až 1 500 kWh tak, aby
roční náklady na jejich pokrytí nepřevýšily 3 000 Kč, což
je částka pro většinu uživatelů ještě přijatelná. K ní bude
nutné přičíst navíc náklady na servis a provoz v rozmezí
0 až 2 000 Kč ročně.

Jednoduché větrací systémy
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Kombinace větracích štěrbin s nuceným odtahem vnitřního vzduchu se jeví jako nejméně výhodné opatření,
i když je jeho účinnost vyšší než samotných štěrbin. Je
to způsobeno vyššími pořizovacími náklady (na úrovni
rekuperačních jednotek) a stejnými nebo vyššími náklady
na pokrytí tepelných ztrát. Na druhé straně je tento typ
větrání celoročně spolehlivý.
Všechny tři systémy zvyšující výměnu vzduchu v interiéru
jsou vhodné jak v případech, kdy je zdrojem radonu podloží, tak i tehdy, pochází-li radon ze stavebních materiálů. V případě stavebních materiálů je to mnohdy jediné
opatření, které lze realizovat [2].

Nepřekračuje-li koncentrace radonu v objektu dvojnásobek požadované hodnoty, měly by být prvotně voleny
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