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Zdravé prost!edí ve t!ídách – jak na to?
I VA N A  T I C H OTO VÁ

Ochrana !ivotního prost"edí a dosahování energetick#ch úspor, to jsou témata, která  
v r$zn#ch podobách sl#cháme ze v%ech stran. Ve snaze chovat se v tomto smyslu p"íkladn& 
'asto opomíjíme fakt, !e !ivotním prost"edím není jen vn&j%í sv&t za oknem, ale i vnit"ní, 
bezprost"edn& nás obklopující. Pro velké v&ci 'asto nevidíme malé, které jsou v%ak nemén& 
d$le!ité. Mluvíme zde o kvalit& vnit"ního prost"edí, tedy prostor, ve kter#ch trávíme v&t%inu 
'asu z ka!dého dne. 

Za posledních 20 let pro"la v#t"ina budov, a$ bytov%ch, 
"kolsk%ch, &i jin%ch, energetickou renovací, která spo&ívala 
zejména v zateplení jejich obvodového plá"t#. Vym#nila 
se okna za tepeln# izola&ní, na fasády a st!echy se p!idala 
vrstva minerální vaty &i polystyrenu. Úsp#"n# se sice 
zabránilo necht#n%m únik'm tepla p!i vytáp#ní v zimním 
období, ale úpln# se zapomn#lo na zdrav% (ivot uvnit! 
t#chto budov, ke kterému je nutn% &erstv% vzduch. Ten do 
prostor zaizolovan%ch budov pouze otev!en%mi okny v 
po(adovaném objemu úsp#"n# dostat nelze, a to nemluvíme 
o faktické ztrát# energetické úspory tepla, nebo$ p!irozen%m 
v#tráním oknem uspo!ené teplo vypustíme ven.

Je tedy z!ejmé, (e podmínky vnit!ního mikroklimatu budov, 
ve kter%ch trávíme v#t"inu &asu, mají na na"e zdraví zásadní 
vliv. Nedostate&ná v%m#na vzduchu má za d'sledek zejména 
zv%"enou koncentraci oxidu uhli&itého, p!eh!ívání místností 
&i tvorbu plísní.To bezprost!edn# ovliv)uje na"i momentální 
fyzickou i psychickou pohodu, vede k únav#, rozt#kanosti, 
bolestem hlavy, pocit'm du"nosti, v dlouhodobém p'sobení 
pak k záva(n%m zdravotním problém'm. 

Jak ji( bylo uvedeno, u zateplen%ch budov se doposud ve 
v#t"in# !e"í otázka v#trání pobytov%ch prostor, resp. nutné 
v%m#ny vzduchu, pouze cestou otvírání oken. V budovách 
"kol pak ale v#trání okny nará(í na aspekt bezpe&nosti (ák', 
!ada oken ve "kolách je uzam&ená, a dodr(ování pravidelného 
re(imu v#trání je tak velmi obtí(né, nebo spí"e (ádné. Aby 
bylo mo(né vyhov#t jak hygienickému, tak energeticky 
úspornému, ale i bezpe&nostnímu hledisku, !e"í se v#trání 
!ízen%m systémem vzduchotechnick%ch rekupera&ních 
jednotek, které automaticky zajistí po(adovanou v%m#nu 
vzduchu ve t!ídách a zárove) nedopustí ztrátu energie 
vynalo(ené v zim# na vytáp#ní a v lét# p!ípadn# na chlazení. 
P!icházející &erstv% vzduch tak získává tepelnou energii od 
odpadního vzduchu, kter% je z prostor t!íd odvád#n. 

Pro budovy "kol m'(eme dnes volit ze dvou zp'sob' !e"ení 
!ízeného v#trání t!íd:

�� centrálního (tzn. jedna vzduchotechnická rekupera&ní 
jednotka se vzduchotechnick%m rozvodem po celé 
budov# do v"ech t!íd),

�� decentrálního (tzn. pro ka(dou t!ídu samostatná 
vzduchotechnická rekupera&ní jednotka, odpadá nut-
nost vybudování centrálního rozvodu). 

Ur&ení, kter% systém je vhodn#j"í, závisí na !ad# parametr', 
mimo jiné na po&tu (ák' a t!íd, dispozi&ním uspo!ádání 
a konstruk&ním !e"ení dané budovy "koly. Osazení 
samostatn%ch v#tracích jednotek sk%tá ur&itou v%hodu vy""í 
*exibility p!i vlastní instalaci i provozování, ov"em to nemusí 
platit v(dy. Jejich nepochybnou v%hodou je !ádov# men"í 
zásah do budovy a zvládnutí realizace celé instalace jen v 
prázdninov%ch m#sících. 

V sou&asnosti je ji( !ada "kol, které mají s instalací a zejména 
i provozem !ízeného v#trání s rekuperací zku"enosti, a 
doporu&ujeme se na n# obrátit pro informaci. 

Finan&ní prost!edky na realizaci projekt' !ízeného v#trání 
s rekuperací (projekt' zateplení budovy v&etn# instalace 
!ízeného v#trání s rekuperací) lze získat v rámci 146. v%zvy 
Opera&ního programu +ivotní prost!edí (OP+P) 2014+, 
prioritní osa 5 – energetické úspory, speci,ck% cíl: 5.1 – 
sní(it energetickou náro&nost ve!ejn%ch budov a zv%"it 
vyu(ití obnoviteln%ch zdroj' energie. Alokace ,nan&ních 
prost!edk' &iní 2 mld. korun, co( p!evy"uje sou&asnou 
poptávku, pravd#podobnost zisku dotace je tedy velmi 
vysoká – lze konstatovat, (e p!i dosa(ení po(adovan%ch 
parametr' je získání dotace jisté. Maximální v%"e dotace na 
rekuperaci jako takovou je 70 % z celkov%ch zp'sobil%ch 
v%daj'. 

Celkové vnit!ní klima "koly v"ak lze pojmout "í!eji a po(ádat 
si o dotaci i na nové osv#tlení. K tomu lze vyu(ít stejného 
OP+P, a získat tak p!ísp#vek ve v%"i 35 a( 50 % ze zp'sobi-
l%ch v%daj' realizace. Podle aktuálních podmínek je v"ak 
nutné po(ádat o dotaci na souhrn energetick%ch opat!ení, 
jejich(-spole&n%-p!ínos by p!edstavoval úsporu celkové spo-
t!eby energie budovy ve v%"i alespo) 20 % a sní(ení emisí 



"ízení #koly 9/202052

P R O V O Z  ! KO LY 

CO2-rovn#( alespo) o 20 %.-Po(ádat tak lze nap!íklad o do-
taci-na-energetická opat!ení ve-star"í-"kolní budov# v-rozsa-
hu zateplení obálky budovy, v%m#ny-oken a dve!í, zateplení 
st!echy, rekonstrukce zdroje tepla a zárove) modernizaci 
vnit!ního osv#tlení s-p!echodem na LED osv#tlení.

+ádosti se hodnotí pr'b#(n# a v%zva b#(í do 2. 3. 2021.

Informa&ní zdroje: Státní fond (ivotního prost!edí 

Ing. Ivana Tichotová, 
EAG Advisory, s. r. o.,  
www.eag-prague.eu 

Sv#tlo doká(e zlep"it studijní v%kon, 
sní(it po&et pozdních p!íchod' i zlep"it 
náladu 
D A N I E L  J E S E N S K $,  H Y N E K  M E D " I C K $

Sv&tlo p"ímo ovliv(uje nejen atmosféru prost"edí, ale i celkovou náladu a v#kon jeho 
osazenstva. Platí to o kancelá"ích, léka"sk#ch za"ízeních i o %kole. 

Ve "kolním prost!edí by se studenti i pedagogové m#li cítit 
dob!e. Jedin# tak tam toti( budou rádi trávit sv'j &as i podá-
vat v%kon. Jednou ze slo(ek, které doká(ou k p!íjemné at-
mosfé!e p!isp#t, je sv#tlo. Pokud je prostor dob!e prosv#tlen 
denním sv%tlem &i vyu(ívá kvalitní um%lé osv%tlení, osa-
zenstvo má lep"í náladu a lépe pracuje. 

P!edchozí dva &lánky na"eho t&ídílného seriálu (!ízení "koly 
5/2020 a 6/2020) popsaly, jak d'le(itou roli sehrává osv#t-
lení v souvislosti s v%konností a zdravím &lov#ka a jaké jsou 
rozdíly mezi b#(n%m stávajícím stavem osv#tlení ve "kolách 
a biooptimalizovan%m osv#tlením, nap!íklad prokognitiv-
ním, které se z 97 % podobá dennímu sv#tlu. Záv%re'n( díl 
p!inese n#kolik p!íklad' v%sledk' zahrani&ních i tuzemsk%ch 
studií o pozitivních dopadech kvalitního sv#tla na studenty 
a jejich studijní v%sledky a dal"í prom#nné. 

V%zkum kalifornské v#decké skupiny Heschong Mahone, 
proveden% v roce 1999 na 21 tisících studentech ve více ne( 
dvou tisících t!ídách USA, ukázal, (e lep"ích v%sledk' dosa-
hují ti, v-jejich( t!ídách je dostatek denního sv#tla. Ve t!ídách 
s nejv#t"ími okny byly v%sledky student' v matematice o 15 
% a ve &tení o 23 % lep"í ne( ve t!ídách s nejmen"ími okny. 
Stejn# tak m#l vliv na u&ení i regulovan% p!ísun denního 
sv#tla stropem prost!ednictvím sv#tlík' –-studenti, kte!í se 
u&ili p!i doru&eném dostatku p!irozeného sv#tla, podali o 
19 a) 20 % lep#í v(kon ne( jejich spolu(áci, kte!í k n#mu 
p!ístup nem#li. Ve t!ídách, kde bylo sv#tla nejvíce, byly za-
znamenány o 7 a) 18 % lep#í známky ne( tam, kde ho p!íli" 

nebylo. V-celkov# dob!e prosv#tlen%ch t!ídách byli studenti 
navíc ve vypl)ování speciálních test' z-matematiky a &tená!-
ské gramotnosti a( o &tvrtinu rychlej"í ne( jejich spolu(áci 
z-temn#j"ích t!íd. 

K-podobn%m záv#r'm do"la ji( v-roce 1991 také kanadská 
studie !kolského ú&adu státu Alberta, ve které lep"ích v%-
sledk' dosahovali také studenti, kte!í se u&ili pod um#l%m 
sv#tlem podobajícím se dennímu sv#tlu. Kvalitní sv#tlo v"ak 
neovliv)uje jen v%kon. Podle "est let staré #v(carské studie 
mají sv#telné podmínky dopad i na produktivitu, pot#"ení z 
práce a celkovou náladu osazenstva. 

K podobn%m v%sledk'm do"el i 'esk( experiment na pra)-
ském Gymnáziu Na Pra)a'ce, kter% realizovalo Univerzitní 
centrum energeticky efektivních budov *VUT ve spolu-
práci s- pra(skou Vysokou #kolou ekonomickou. B#hem 
n#ho byla ve 13 u&ebnách a kabinetu "koly nainstalována 
technologie prokognitivního LED osv#tlení, kterou jsme po-
pisovali v-p!edchozím &lánku.

Vliv nového osv#tlení byl následn# podrobn# m#!en ve dvou 
fázích v lednu a &ervnu lo)ského roku, tj. p#t a deset m#síc' 
po instalaci. Zkoumána byla biologická ú&innost, subjektivní 
hodnocení osv#tleného prostoru i objektivní v%konnost stu-
dent', kte!í za tímto ú&elem podstoupili dva testy kognitiv-
ního v%konu a vytrvalosti, resp. krátkodobé pam#ti a schop-
nosti soust!ed#ní (udr(ené pozornosti). Zárove) byly mezi 
sledovan%mi pololetími porovnány jejich klasi,kace i pozdní 


