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Anotace 

Bakalářská práce se zaměřuje na plynové ohřívače vody, jejich základní rozdělení. 

Posouzení nebezpečí jednotlivých typů plynových ohřívačů vody s navrhnutím bezpečných 

zásad pro správnou instalaci. Teoretickým rozborem výměny vzduchu v prostorech instalace. 

Statistické vyhodnocení mimořádných událostí s účastí plynových ohřívačů nebo výskytu 

oxidu uhelnatého, v České republice. Posouzení poznatků v dané problematice v zahraničí. 

 

Klíčová slova 
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Annotation 

This thesis focuses on gas water heaters, their basic divide. Hazard assessment of 

different types of gas water heaters with the design of safe principles for proper installation. 

Theoretical analysis of air exchange in installation spaces. Statistical evaluation of 

extraordinary events involving gas heaters or the occurrence of carbon monoxide in the Czech 

Republic. Assessment of knowledge in subject in foreign countries. 
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1. Úvod 

Cílem mé práce je charakterizovat proces ohřevu užitkové vody v plynových ohřívačích, 

posoudit jejich nebezpečí a navrhnout doporučení na snížení nebezpečí. Aby bylo možné 

navrhnout opatření, které povedou ke snížení nebezpečí těchto zařízení, je zapotřebí nejprve 

provést jejich základní rozdělení dle typu použité energie k ohřevu užitkové vody, podrobněji 

popsat plynové ohřívače užitkové vody a charakterizovat proces ohřevu užitkové vody 

v plynových ohřívačích vody.  

Ze statistických dat vyhodnotit informace o mimořádných událostech, kde je možnou 

příčinou plynový ohřívač vody a u těchto mimořádných událostí posoudit možný vznik příčin. 

Seznámit se s problematikou plynových ohřívačů vody a vzniku mimořádných událostí v 

zahraničí. Posoudit jejich získané zkušenosti s instalací, provozem a prevencí plynových 

spotřebičů na ohřev užitkové vody, zejména v podobně rozvinutých zemích jako je Česká 

republika. 

V teoretické rovině popsat způsob výměny vzduchu v prostorech, kde je instalovaný 

plynový spotřebič. Jak probíhá přirozené a nucené větrání v objektu. Popsat jak může instalace 

plynového spotřebiče ovlivnit výměnu vzduchu v daném objektu. 

Na základě provedených rozborů posoudit nebezpečí jednotlivých typů plynových 

ohřívačů vody a navrhnout doporučení pro bezpečnou instalaci a provoz plynových ohřívačů 

vody v uzavřených prostorách a to s ohledem na jejich technologickou činnost.  
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2.  Obecné rozdělení ohřívačů vody 

Hlavním požadavkem na ohřívače vody je dodávka ohřáté užitkové vody. Dle 

technologického provedení s různými výhodami či nevýhodami. Teplá voda stala standardem, 

bez kterého si běžný život, již neumíme představit. Protože podstatně zvyšují naši životní 

úroveň. 

2.1. Dle využití zásobníku 

Technologické rozdělení ohřívačů vody podle základního principu fungování. 

2.1.1. Průtokové ohřívače vody  

Jak již z názvu napovídá, tyto ohřívače vody nemají zásobník, tudíž ohřev vody probíhá 

až v případě potřeby, tak zvaně na vyžádání. A díky tomu se hodí k instalacím, kde je 

nedostatek místa. Díky průtokovému ohřevu vody není omezeno množství, které je možno 

spotřebovat. Mimo aktuální odběr vody nedochází k průběžnému ohřevu, díky tomu dochází 

k úspoře paliva, když není poptávka. Tento druh ohřívače sebou nese i nevýhodu, jelikož 

vodovodní potrubí obsahuje neohřátou vodu, která nejdříve musí odtéct. Tak v závislosti na 

konkrétní instalaci může docházet k odtoku i několik litrů vody, než doteče požadovaná teplá 

voda. 

2.1.2. Zásobníkové ohřívače vody 

Nejpatrnějším optickým rozdílem oproti průtokovým ohřívačům vody je vlastní 

zásobník, který obsahuje ohřátou vodu. Tento druh ohřívače má větší nároky na velikost 

prostoru instalace, než mají průtokové ohřívače vody. K vlastnímu ohřevu vody dochází 

průběžně a díky tomu je teplá voda dostupná ihned po otočení kohoutku a to výrazně zvyšuje 

komfort. Nicméně díky průběžnému ohřevu vody jsou vyšší náklady na potřebnou energii 

k ohřevu. Zároveň pokud dojde k vyčerpání zásobníku s ohřátou vodou, tak je nutné vyčkat, 

než ohřívač vody ohřeje na požadovanou teplotu. Díky tomu může dojít k dočasnému snížení 

komfortu. 
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2.2. Dle typu použité energie na ohřev vody 

Pro ohřev vody je možné použít různé druhy energie. Od tuhých paliv až po obnovitelné 

zdroje v podobě slunečního svitu. V navazujících kapitolách si popíšeme ty hlavní. 

2.2.1. Ohřev vody pomocí tuhých paliv 

Ohřev vody pomocí tuhých paliv, zejména dřeva, již není tolik rozšířený, jako jiné 

způsoby ohřevu. Nicméně i tak je tento způsob stále výhodný v místech, kde není dostupná 

elektrická síť, plynové rozvody nebo jsou špatné podmínky pro fototermické nebo 

fotovoltaické řešení. Například zahrádkářské kolonie, chatové oblasti a tak podobně. 

Ohřev probíhá spalováním dřeva ve spalovací komoře a následně dochází k výměně 

tepla přes stěnu spalovací komory a kouřovodu. Vlastní beztlakový ohřívač pracuje na 

principu přepadové nádoby, kdy studená přívodní voda vytlačuje vodu ohřátou. 

 

Obrázek 1 – ohřívač vody na tuhá paliva (1) 
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2.2.2. Elektrický ohřev vody 

Elektrické ohřívače vody využívají jako jediný zdroj energie pro ohřev elektrickou 

energii. Voda je ohřívána v zásobníku pomocí topného tělesa, který díky elektrickému odporu 

vytváří teplo. Tento princip je technologicky nenáročný a proto jej můžeme vidět aplikován 

v různých provedeních a velikostech. Velké zásobníkové ohřívače nebo naopak malé 

průtokové ohřívače integrované do baterie. 

 

Obrázek 2 - baterie s elektrickým ohřevem vody (2) 
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Obrázek 3 - řez elektrickým zásobníkovým ohřívačem vody (3) 

2.2.3. Fototermický ohřev vody 

Zdrojem energie pro fototermický ohřev vody je sluneční energie. Zjednodušený popis 

ohřevu vody: sluneční energie ohřívá proudící kapalinu v kolektorech, která následně předává 

teplo vodě ve výměníku. A tato ohřátá voda je dostupná pro použití.  

Pokud porovnáme srovnatelné systémy fototermického a fotovoltaického ohřevu vody, 

tak je fototermický ohřev mnohem efektivnější a úspornější. Nicméně je náchylnější na změny 

počasí a provedení správné instalace. Poměrně často se tento způsob používá pro ohřev vody 

v bazénech. 
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Obrázek 4 – jednoduchá sestava fototermického ohřevu vody (4) 

2.2.4. Fotovoltaický ohřev vody 

Tento způsob ohřevu propojuje tvorbu elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů 

s elektrickým ohřevem vody. Vlastní ohřev probíhá stejně, jako u elektrického ohřevu vody. 

Samozřejmě jsou zde odlišnosti v technologickém provedení. Zároveň se tento způsob používá 

v kombinaci s dalšími způsoby ohřevu vody pro případ nedostatku elektrické energie 

z fotovoltaických panelů. Fotovoltaický ohřívač se zapojí mezi přívod studené vody a ohřívač 

vody. Tento ohřívač vody může využívat k ohřevu vody zemní plyn, elektřinu a další. Pokud 

je dostatek energie ze slunečních paprsků, tak již v dalším ohřívači nedochází k ohřevu vody a 

tím dochází k úspoře na nákladech potřebných k ohřevu vody.  
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Obrázek 5 - fotovoltaický ohřev vody (5) 

 

2.2.5. Plynové ohřívače vody 

Plynové ohřívače se dělí na tři základní kategorie a to podle přívodu spalovaného 

vzduchu a odvodu spalin. Konkrétně se této problematice věnuje harmonizovaná norma: TNI 

CEN/TR 1749. 

Jedním z velkých rizik při používání plynových ohřívačů vody je tvorba oxidu 

uhelnatého, která může vést k otravě a následnému úmrtí. V některých případech i ke vzniku 

požáru. 

2.2.5.1. Spotřebiče kategorie A  

Základní specifikací kategorie A:je, že spalovaný vzduch přijímají přímo z místa 

instalace a spaliny se do téhož prostoru odvádějí. Typickým spotřebičem této kategorie je 

sporák na vaření, nicméně v tomto provedení existují i plynové ohřívače vody. 
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2.2.5.2. Spotřebiče kategorie B 

Spotřebiče kategorie B přijímají vzduch na spalování z prostoru instalace a spaliny jsou 

následně odvedeny komínem mimo místnost, typicky do vnějšího ovzduší. Do této kategorie 

patří převážná většina plynových ohřívačů vody.  

Díky odvodu spalin mimo prostor instalace jsou nižší nároky na větrání místnosti. U této 

kategorie stačí pouze nepřímé větrání místnosti. Tato kategorie plynových spotřebičů má pět 

dalších podskupin, dle druhu technického řešení, například: přirozený odtah spalin, odtah 

spalin ventilátorem a další. 

 

 

Obrázek 6  - schéma plynového ohřívače vody kategorie B (6) 
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2.2.5.3. Spotřebiče kategorie C 

Spotřebiče v kategorii C se vyznačují izolovaným oběhem přiváděného vzduchu a 

odvodu spalin vůči prostoru instalace. Tato kategorie se dále dělí na osm podskupin 

v závislosti na konstrukčním provedení daného spotřebiče. 

 

Obrázek 7 - schéma plynového ohřívače vody kategorie C (6) 
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3. Statistické vyhodnocení  

Od roku 2012 začalo HZS ČR detailně sledovat výskyt mimořádných událostí v 

s příznakem únik plynů v domácnostech s otravou zplodinami. Níže uvedené statistické 

vyhodnocení je za sledované období 1. 1. 2012 – 30. 6. 2018 (7). 

Za sledované období bylo celkem 716 338 mimořádných událostí se zásahem jednotek 

požární ochrany. Z tohoto celkového počtu bylo 182 883 (25,53%) mimořádných událostí 

v domácnostech, z toho únik plynů se zásahem jednotek požární ochrany 3931 (2,15%) a 

z toho s příznakem otrava zplodinami 825 (0,45%). Z celkového počtu událostí je počet 

požárů s příznakem otrava zplodinami 669 (0,37%). 

Ano, je pravda, že z celkového počtu mimořádných událostí se jedná o malé množství, 

nicméně i toto malé množství má tragické následky a mělo by být naším cílem snížit tento 

výskyt tragických následků na nulu. 

 Počet 

MÚ 

Procentuální podíl 

z celkového počtu MÚ [%] 

Celkový počet MÚ 716 338 - 

Z toho celkový počet MÚ v domácnostech 182 883 25,53 

Z toho únik plynů v domácnostech se zásahem PO 3931 2,15 

Z toho s příznakem otrava zplodinami 825 0,45 

Tabulka 1 - přehled počtu MÚ v domácnostech s únikem plynů (7) 
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 Počet 

MÚ 

Procentuální podíl 

z celkového počtu MÚ [%] 

Celkový počet MÚ 716 338 - 

Z toho celkový počet MÚ v domácnostech 182 883 25,53 

Z toho počet požárů s příznakem otrava 

zplodinami 

669 0,37 

Tabulka 2 - přehled počtu MÚ typu požár v domácnostech s příznakem otrava zplodinami (7) 

 

Pokud se podíváme na statistické záznamy a výskyt mimořádných událostí v průběhu 

jednotlivých měsíců, Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Zjistíme, že mimořádné události 

s příznakem otrava zplodinami nejčastěji nastává v topné sezoně zimních měsíců. Kdy se 

spotřebiče častěji a déle využívají, zároveň dochází k méně častému větrání objektů. Stejný 

vývojový trend je i u požárů s příznakem otrava zplodinami. Jedinou výjimku tvoří letní měsíc 

červenec, kde je oproti trendu, evidován zvýšený výskyt požárů. To může být způsobeno 

suchým letním počasím, protože červenec je dlouhodobě nejteplejším měsícem v roce (8). 

  Obrázek 8 - porovnání požárů a úniku plynů s příznakem otrava zplodinami v jednotlivých 

měsících (7) 
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Z obrázku 9 je zřejmé, že  nejčastěji k mimořádným událostem s únikem plynů jedná o 

typové bytové domy a rodinné domy. Proto by se měla prevence zaměřit na obyvatele těchto 

objektů. 

 

 

Ústav zdravotnických informací dlouhodobě eviduje počty hospitalizovaných a 

zemřelých s diagnózou T51 – T68 Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství. 

Proto je dalším zdrojem dat, kde lze zaznamenat vývojové trendy v problematice otrava 

oxidem uhelnatým. Ze zaznamenaných dat je možné vidět pozvolný klesající trend, obrázek 

10, v počtu hospitalizovaných a zemřelých s diagnózou T51 – T68. Bohužel z těchto dat již 

nelze vyhodnotit, jaké události vedou k poklesu počtu hospitalizovaných a zemřelých osob 

s diagnózou T51 – T68. 

Obrázek 9 - porovnání požárů a úniku plynů s příznakem otrava zplodinami dle druhu 

objektu (7) 
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Obrázek 10  - počet hospitlalizovaných a zemřelých s diagnózou T51 – T65 (9) 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

zemřelí 16 10 11 14 10 28 16 12 8 13 8

hospitalizovaní 3771 3295 3038 2923 3101 3139 2857 2968 2931 2495 2473
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4. Zkušenosti v zahraničí 

Na území Evropy, se na začátku tohoto tisíciletí evidovaly stovky výskytů otravy 

oxidem uhelnatým s tragickými následky. V USA se tyto počty evidovaly dokonce v tisících. 

Počet ošetřených osob se pohyboval v desetitisících ročně a otrava oxidem uhelnatým tak 

patřila na 1. místo mezi náhodné otravy v Evropě a USA. 

Země Počet ošetřených osob ročně 

USA 30 000 – 56 000 

Francie 5 000 – 8 000 

Velká Británie 25 000 

Polsko 46 500 

Tabulka 3 - počet ošetřených osob ročně s otravou oxidem uhelnatého (10) 

Uvedená čísla v tabulce 3 jsou poměrně nepřesná, protože se odhaduje, že až 30% otrav 

oxidem uhelnatým je chybně vyšetřeno. Nejčastěji se otrava zaměňuje za chřipkové 

onemocnění, migrénu, intoxikaci alkoholem, otravu jídlem, deprese a další. 

4.1. Velká Británie 

Podrobnějším pohledem na vývoj problematiky ve Velké Británii můžeme zjistit, že 

došlo k výraznému poklesu mimořádných událostí a jejich tragických následků s výskytem 

otravy oxidem uhelnatým, Obrázek 11. A to hlavně díky preventivním opatřením. Vydává se 

velké množství příruček a bezpečnostních doporučení pro jednotlivé oblasti použití. Například 

pro ubytovací zařízení, pečovatelské domy nebo bytové domy.  

Jsou vydávány metodické pokyny pro posouzení bezpečnosti pro použití v domácnosti 

včetně posouzení bezpečnosti plynového zařízení. 

Ve Velké Británii existuje i evidence vadných zařízení, které vyžadují bezodkladnou 

revizi. (11) Všechny plynárenské společnosti mají povinnost vypracovat každoročně hlášení o 

mimořádných událostech s výskytem otravy oxidem uhelnatým. Tak aby se mohlo udělat 

statistické vyhodnocení a zaznamenat vývojové trendy. 
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Na Obrázek 12 je možné vidět vývojový trend úbytku tragických následků vlivem 

otravy oxidem uhelnatým. Tento snižující se trend je možné připsat preventivním opatřením, 

které byly ve Velké Británii zavedeny společně s používáním spotřebičů s moderní 

technologií. 

 

  

Obrázek 11 - počet mimořádných událostí podle typu spotřebiče UK 1996 – 2014 (19) 
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Obrázek 12 - počet úmrtí na následky otravy oxidem uhelnatým podle typu spotřebiče UK 

1996 – 2014 (19) 
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5. Teoretický rozbor procesu výměny vzduchu v prostorech 

instalace plynových ohřívačů vody 

5.1. Větrání 

Větrání je děj, respektive činnost zajišťující v určitém prostoru nebo v jeho části vhodné 

teplotní a vlhkostní parametry. Větrání se uskutečňuje výměnou části nebo celého objemu 

vzdušin větraného prostoru. K výměně ovzduší dochází tak, že ovzduší obsahující příměsi je 

nahrazováno ovzduším čerstvým. Vlastní výměna vzdušin je především prouděním. Proudění 

vzdušin mezi dvěma místy je vyvoláno tlakovým spádem mezi těmito místy. Podle tlakového 

spádu dělíme větrání na přirozené a nucené. (12) 

5.2. Základy větrání budov 

Přirozené větrání 

Rozdílný vertikální průběh teplot uvnitř a vně budovy je příčinou proudění vzdušin při 

přirozeném větrání. Hovoří se pak o tepelném vztlaku, Obrázek 13. 

 

Obrázek 13 - vertikální průběh teplot uvnitř a vně budovy (12) 

∆𝑝 = 𝑔 ∫ (𝜌𝑒 − 𝜌𝑖)𝑑𝑦 = 𝑔
𝑝

𝑟
∫

𝑡𝑖−𝑡𝑒

𝑇𝑡
𝑑𝑦

ℎ

0

ℎ

0
     [𝑃𝑎]    (5.2-1) (12) 



 

29 

 

∆𝑝 = 𝑔(𝜌𝑒 − 𝜌𝑖)ℎ     [𝑃𝑎]       (5.2-2) (12) 

Rozložení účinného vztlaku v místnosti s jedním větracím otvorem u podlahy a jedním 

pod stropem, je znázorněno na obrázku 15 a popsáno následujícími vztahy (12). 

 

 

𝑇𝑗 , 𝑇𝑒 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.   

Účinný vztlak se rozdělí na části, které odpovídají tlakovým ztrátám při průtoku 

vzduchu přiváděcím a odváděcím otvorem, ∆𝑝 = ∆𝑝𝑝 + ∆𝑝𝑜. Výška neutrální roviny se ustaví 

podle podmínky větrací rovnováhy 𝑀𝑝 = 𝑀𝑜 (bez nuceného větrání v prostoru) 

𝜇𝑝𝐴𝑝√2𝜌𝑒∆𝑝𝑝     = 𝜇𝑜𝐴𝑜√2𝜌𝑒∆𝑝𝑝         (5.2-3) (12) 

Odkud 

ℎ𝑝 = ℎ (1 + [
𝜇𝑝𝐴𝑝

𝜇𝑜𝐴𝑜
]

2 𝜌𝑒

𝜌𝑖
)

−1

          [𝑚]      (5.2-4) (12) 

Při obtékání budovy větrem rychlostí w působí na návětrnou stranu přetlak 

𝑝𝑛 = 𝐴𝑛𝜌𝑤2/2 

a na závětrnou podtlak 

𝑝𝑧 = 𝐴𝑧𝜌𝑤2/2 

Obrázek 14 - výška neutrální roviny při větrání prostoru dvěma otvory (12) 
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Tlakové součinitele větru An, Az závisejí na provzdušnosti budovy, na jejím tvaru a 

natočení vůči větru. Průměrné hodnoty jsou An = 0,9 a Az = -0,4, takže ve vodorovném směru 

působí na plášť budovy účinný tlak 

𝑝𝑛 − 𝑝𝑧 = (𝐴𝑛 − 𝐴𝑧)𝜌𝑤2 /2 =  1,3𝜌𝑤2 / 2      (5.2-5) (12) 

Tento rozdíl tlaků se při průtoku vzduchu budovou (spárami v oknech, ve dveřích 

spojující místnosti) postupně spotřebuje. Ve výškové budově, která není dobře vertikálně 

těsná, proudí účinkem vztlaku vzduch, který proniká v její dolní části infiltrací dovnitř a uniká 

ven v její horní části. Výška neutrální roviny je na návětrné straně výš než na straně závětrné. 

Vzhledem k nahodilému charakteru větru, jak intenzitou, tak směrem působení, nepočítá se při 

dimenzování větrání s jeho účinkem, pouze se kontroluje nepříznivý vliv větru na funkci 

větrání. Vztlak je dostatečný v zimě, v létě fungují systémy přirozeného větrání jen při vyšší 

teplotě vnitřního vzduchu, než je venkovní. (12) 

Je-li proudění vzduchu mezi venkovním prostředím a vnitřkem budovy uskutečňováno 

pouze průtokem vzduchu spárami oken a dveří, hovoříme o infiltraci. Objemový průtok 

vzdušin V se stanoví dle 

𝑉 = ∑(𝑖𝑙) ∆𝑝0,67         (5.2-6) (12) 

Provětráním nazýváme přerušované otevírání oken, respektive dveří. Praxe ukazuje, že 

energeticky optimální je provětrání krátké, časté a pokud možno co největšími průřezy. Pro 

výpočet hmotnostního toku jediným větracím otvorem o šířce b a výšce h za předpokladu 

rovinného proudění platí vztah 

𝑀𝑒 =
𝜇𝑏

3
√𝑔∆𝜌ℎ3𝜌𝑒           [kg ∙ s−1]       (5.2-7) (12) 

Přirozené větrání pomocí regulovatelných větracích otvorů ve stěnách a ve střeše se 

nazývá aerace. (12) 
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U předcházejících vztahů (5.2-1 až 5.2-7) platí: 

g – gravitační zrychlení [kg∙s
-2

] 

ρe – hustota ovzduší vně budovy [kg∙m
-3

] 

ρi – hustota ovzduší uvnitř budovy [kg∙m
-3

] 

y – výška [m] 

h – výška [m] 

p – tlak [Pa] 

r – měrná plynová konstanta [J∙kg
-1

∙K
-1

] 

ti – teplota ovzduší uvnitř budovy [°C] 

te – teplota ovzduší vně budovy [°C] 

Tt – teplota v těžišti plochy [K] 

μo – průtokový součinitel (odvod) [-] 

μp – průtokový součinitel (přívod) [-] 

Ao – aerodynamický součinitel větru (odvod) [-] 

Ap – aerodynamický součinitel větru (přívod) [-] 

∆pp – tlakové ztráty při průtoku vzduchu přiváděcím otvorem [Pa] 

∆po – tlakové ztráty při průtoku vzduchu přiváděcím otvorem [Pa] 

hp – výška neutrální roviny [m] 

w – rychlost proudění [m∙s
-1

] 

pn – přetlak na návětrné straně [Pa] 

pz – podtlak na závětrné straně [Pa] 

An – tlakový součinitel na návětrné straně [-] 

Az – tlakový součinitel na závětrné straně [-] 

Mp – hmotnostní tok přiváděný [kg∙s
-1

] 

Mo – hmotnostní tok odváděný [kg∙s
-1

] 

i – součinitel provzdušnosti spár [m
3
∙s

-1
∙ m

-1
∙Pa

-0,67
] 

l – délka spár [m] 

∆p – tlakový spád mezi oběma prostředími [Pa] 

 

Nucené větrání 

Nucené větrání se dělí na větrání celkové a větrání místní. V obou případech se děje 

výměna vzduchu na základě větracích zařízení a umělého zdroje podtlaku či přetlaku. Při 

celkovém nuceném větrání dochází k výměně vzduchu v celém prostoru objektu, kde větrání 

místní není dostatečně účinné. Je energeticky velice náročné, a proto je nutno hledat další 

možnosti zajištění odvětrávání. Nucené větrání se často vyskytuje s větráním přirozeným, kde 

je nucený buď přívod, nebo odvod vzdušin. Větrání místní je omezeno jen na malou část 

prostoru, kdy je účelem vytvořit optimální podmínky pro odpočinek pracovníků (vzduchové 

oázy) nebo chránit před škodlivými vlivy okolí (vzduchové sprchy). (12) 
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5.3. Větrání s ohledem na instalaci plynových ohřívačů vody   

Instalace plynového spotřebiče kategorie A vyžaduje splnění několika podmínek pro 

správnou instalaci. Předepsaný minimální objem místnosti a přímé větrání místnosti. 

Nedostatečnou údržbou může dojít k ucpání větracích otvorů. Při stavebních úpravách, kdy se 

vymění stará dřevěná okna za nová plastová, která již těsní a zamezí se tak větrání objektu. 

 

Obrázek 15 - přímý přívod vzduchu (13) 

U instalací plynových spotřebičů kategorie B je důležité zajistit dynamickou rovnováhu 

větrání. Protože nedostatečnou údržbou dochází k zanesení výměníku spotřebiče, následně 

dochází k nedokonalému spalování a pokud ještě dojde k porušení rovnováhy větrání, dochází 

k vysokému nárůstu oxidu uhelnatého v místnosti. Tuto rovnováhu mohou narušit ventilátory, 

digestoře, klimatizace, otevřené vchodové dveře a další.  Při stavebních úpravách se může 

změnit velikost plochy větracích otvorů, délka potrubí a jiné. To vše má vliv na tlakový rozdíl 

mezi venkovním a vnitřním prostorem a díky tomu dochází ke změně větrání místnosti.  
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Obrázek 16 - nepřímý přívod vzduchu (13) 

 

 

Obrázek 17 - nepřípustná montáž (13) 
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Na plynové spotřebiče kategorie C, nejsou kladeny tak přísné požadavky na větrání 

místnosti, protože jejich technické řešení je uzavřeným systémem. Kdy se spalovací vzduch a 

spaliny přivádí nebo odvádí mimo prostor instalace, do vnějšího prostředí. Avšak netěsnosti 

instalace mohou umožnit pronikání spalin do místnosti, zároveň závady na elektrické instalaci 

mohou vyřadit z chodu nucenou ventilaci a způsobit tak nebezpečnou situaci. 

 

Obrázek 18 - umístění plynového spotřebiče kategorie C (13) 
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6. Posouzení nebezpečí plynových ohřívačů vody 

Největší nebezpečí plynových ohřívačů vody je v případě, kdy dojde k nedokonalému 

spalování plynu, vzniku oxidu uhelnatého a jeho následného úniku do prostoru instalace. 

Tento plyn má mnohonásobně vyšší schopnost vazby na hemoglobin, díky tomu se zamezí 

přívod vzduchu do tkání. A dochází tak k otravě oxidem uhelnatým, samotná otrava oxidem 

uhelnatým probíhá velmi rychle, stačí již několik vdechů. Navíc je tento plyn hůře 

detekovatelný, bez použití speciálních přístrojů, protože je bezbarvý a bez zápachu. 

 

Hladina COHb v % Příznaky otravy CO u normálních jedinců 

0 – 10 Nejsou 

10 – 20 Tlak ve spáncích, pocit stažení čela, rozšíření kožních cév, 

převážně na hlavě 

20 – 30 Tlak ve spáncích, bolesti s pocitem tepu, slabost 

30 – 40 Velmi silné bolesti hlavy, svalová slabost, závratě, zvracení, nejistá 

chůze 

40 – 50 Prudké bolesti hlavy, malátnost, zrychlený puls, svalová 

nemohoucnost, často kolaps, mdloby 

50 – 60 Mdloby, zrychlení a oslabení pulzu, nepravidelný dech, křeče 

60 – 70 Selhání oběhu a dýchání, komatózní stav, případně smrt 

70 – 80 Zpomalení dechu, který je nepravidelný, kóma, nepravidelný pulz, 

zástava dechu a srdce, smrt 

Tabulka 4  - oxid uhelnatý a jeho působení na člověka (6) 
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6.1. Kategorie A 

Plynové ohřívače vody kategorie A nesou určitou míru nebezpečí otravy oxidem 

uhelnatým a to díky jejich technologickému řešení, kdy jsou spaliny odváděny přímo do 

prostoru instalace. Proto se pro instalaci spotřebiče vyžaduje přímé větrání místnosti. Místnost 

musí mít jednonásobnou výměnu vzduchu za hodinu a to i při uzavřených oknech a dveří. 

Pokud je místnost větší než minimální požadovaná hodnota, tak se tento koeficient mění. 

Například při 1,5 násobku nejmenšího požadovaného objemu místnosti se tento koeficient 

výměny vzduchu za hodinu mění na 0,8. Zároveň je zákaz tyto spotřebiče instalovat 

v prostorách určených pro spaní, koupelny, toalety a skladiště potravin. Maximální výkon 

ohřívačů vody v této kategorii je 10 kW u průtokových a 2 kW u zásobníkových ohřívačů 

vody. 

Zároveň je důležité nezapomínat na tyto spotřebiče při rekonstrukci objektu. Při výměně 

oken, dveří nebo zateplení budovy může dojít k zamezení přirozeného větrání místnosti a 

nahromadění oxidu uhelnatého. 
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Nejmenší požadovaný objem místnosti pro spotřebiče v provedení A a jejich kombinace 

Spotřebiče v provedení A 

Nejmenší požadovaný objem 

v místnosti [m
3
] 

I 

V bytových 

jednotkách 

s jednou obytnou 

místností 

II 

V bytových 

jednotkách 

s více 

místnostmi 

a) Plynový sporák s plynovou nebo elektrickou 

troubou nebo vestavěná jednotka s oddělenou 

plynovou vařidlovou deskou a plynovou troubou, 

popř. samostatná plynová vařidlová deska 

20
*)

 50
*)

 

b) Samostatná plynová trouba, plynový gril nebo 

samostatný plynový vařič 
10

*)
 25

*)
 

c) Plynová chladnička 6 6 

d) Plynový průtokový ohřívač vody do výkonu 10 

kW nebo zásobníkový ohřívač do výkonu 2 kW 
20 20 

e) Plynový průtokový ohřívač vody do výkonu 10 

kW, umístěný společně se spotřebičem 

 a), 

 b) nebo c) 

 

 

26 

20 

 

 

80 

30 

f) Kombinace spotřebičů v a), b) a c) 
Nejmenší požadované objemy 

místností pro spotřebiče se sčítají 

*) 
Je-li nad spotřebiči pro přípravu pokrmů instalováno větrací zařízení (např. digestoř), které při 

provozu těchto spotřebičů odsává spaliny a zplodiny do venkovního prostoru, snižuje se 

požadavek na nejmenší objem místnosti o 25%. 

Tabulka 5 - Nejmenší objem místonosti pro spotřebiče kategorie A a jejich kombinace (14) 
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6.2. Kategorie B 

U spotřebičů kategorie B je nebezpečí otravy oxidem uhelnatým největší ze všech 

ostatních kategorií. K úniku oxidu uhelnatého a následné otravě oxidem uhelnatým dochází 

většinou při kombinaci několika faktorů, které samostatně nemají negativní vliv. Ale při jejich 

společném působení může dojít k nebezpečným a tragickým následkům. 

Jedním z hlavních faktorů je nedostatečná údržba spotřebiče. Kdy dochází k zanesení 

výměníku tepla a ten při nedokonalém spalování vytváří několikanásobně více oxidu 

uhelnatého než je tomu u spotřebiče s pravidelným servisem. U spotřebiče se zanedbaným 

servisem byl naměřen obsah oxidu uhelnatého 22661 ppm. Po jeho vyčištění bylo naměřeno 

pouze 25 ppm (6). Díky zanesení výměníku nedochází ke správnému průchodu spalin 

spotřebičem a jejich odvodu mimo objekt. Spaliny se hromadí u hořáku a dochází tak ještě 

k větší produkci oxidu uhelnatého. Tento plyn následně obtéká výměník a uniká do prostoru 

okolí spotřebiče. 

Druhým z hlavních faktorů je změna větrání v objektu. Například zamezení přívodu 

čerstvého vzduchu do prostoru. Nebo vytvořením komínového efektu, kdy dochází 

k přetahování spalin z komína do prostoru instalace spotřebiče.  

Tyto změny větrání v objektu mohou být velice náhodné a nemusí být ani v blízkosti 

spotřebiče, byly zaznamenány případy otravy oxidem uhelnatým, kdy došlo k (15): 

 Spuštění digestoře 

 K vytvoření podtlaku zařízením typu ventilátory, větrací zařízení, centrální 

vysavače 

 Chybně umístěné větrací otvory 

 Otevřené vchodové dveře při stěhování nábytku 

 Otevřené vchodové dveře při návštěvě poštovní doručovatelky 
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Díky těmto znalostem byly vypracovány podmínky pro řádnou instalaci spotřebiče 

kategorie B: 

 spotřebiče s atmosférickými hořáky nesmí být v místnostech, kde by mohl 

vzniknout podtlak od ventilátorů větracích zařízení 

 spotřebiče s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu o příkonu větším než 

7 kW, bez automatické pojistky proti zpětnému tahu spalin se neumísťují v 

bytových prostorech, kde na 1 kW příkonu je objem místností menší než 2 m
3
, v 

nepřímo větratelných místnostech 

 spotřebiče s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu musí mít objem 

místnosti pro instalaci alespoň 1 m
3
 na 1 kW příkonu spotřebiče 

6.3. Kategorie C 

Díky uzavřenému okruhu přívodu vzduchu a odvodu spalin nejsou kladeny žádné 

zvláštní podmínky pro instalaci spotřebičů kategorie C na objem místnosti, větrání nebo 

přívodu vzduchu. Vzhledem k tomuto technologickému řešení představují spotřebiče kategorie 

C nejmenší míru nebezpečí. 
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7. Doporučení  

Nejdůležitějším faktorem pro zamezení vzniku mimořádných událostí plynových 

spotřebičů je prevence a to poučení široké veřejnosti. Tak aby veřejnost věděla o možných 

následcích v případě zanedbání pravidelné údržby spotřebiče.  

Ukázku dlouhodobé preventivní činnost můžeme vidět například v Moravskoslezském a 

Olomouckém kraji, kde ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků, HZS 

Moravskoslezského a Olomouckého kraje a Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB – TU 

Ostrava vznikají propagační materiály, které mají za cíl seznámit širokou veřejnost 

s problematikou úniku plynů a vzniku požárů v domácnostech.  

Vznikají i další projekty, například dochází k distribuci hlásičů požáru a detektorů oxidu 

uhelnatého pro seniory, kde náklady na hlásiče a detektory hradí Moravskoslezský kraj.  

Další obecné zásady prevence otravy oxidem uhelnatým jsou: 

 Pravidelná údržba spotřebiče 

 Nepoužívat spotřebiče v místnostech, pokud nejsou určené pro vnitřní použití 

(například grill, kempingový vařič, dieselový agregát) 

 Nevytápět obydlí plynovou troubou 

 Instalace detektoru oxidu uhelnatého s pravidelnou výměnou baterií 

 

Při instalaci jakéhokoli plynového spotřebiče je nutné dbát pokynů k instalaci od 

výrobce. Instalační práce by měl provádět pouze odborně způsobilý pracovník. Uživatelé by 

neměli podceňovat pravidelnou údržbu, při které se provede kontrola a vyčištění spotřebiče. 

Bezpečného provozu spotřebičů kategorie A lze dosáhnout splněním těchto základních 

podmínek: 

 Splnění prostorových požadavků na instalaci spotřebiče 

 Dostatečný přívod vzduchu do místnosti 

 Nepřetržitý provoz pouze za přímého větrání místnosti 

 Pravidelné větrání (spalinami znečištěný prostor) 
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Bezpečného provozu spotřebičů kategorie B lze dosáhnout splněním těchto základních 

podmínek: 

 Splnění prostorových požadavků na instalaci spotřebiče 

 Dostatečný přívod vzduchu do místnosti 

 Odvod spalin nesmí být do míst, kde hrozí komínový efekt 

 Pravidelná kontrola a údržba spotřebiče 

 Pravidelná kontrola komínu pro odvod spalin 

 Zákaz souběžného provozu zařízení, které může vyvolávat podtlak 

 

Bezpečného provozu spotřebičů kategorie C lze dosáhnout splněním těchto základních 

podmínek: 

 Dostatečný přívod vzduchu nebo odvod spalin, při mezních provozních 

podmínkách spotřebiče 

 Vhodné vyústění odvodu spalin do prostředí mimo objekt 
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8. Závěr 

V mojí práci jsem se věnoval plynovým ohřívačům vody, které představují naprosto 

běžnou součást našich domácností. A mnoho z nás, uživatelů, nevnímá tohoto pomocníka 

v domácnosti jako potencionální riziko vzniku nebezpečné situace. Přitom při spalování plynu 

dochází, ve správně fungujícím spotřebiči, k produkci oxidu uhelnatého a to v množství, které 

již může mít toxické účinky na méně odolný lidský organismus. V případě zanedbaného 

spotřebiče je tato produkce oxidu uhelnatého při spalování i desetitisícikrát vyšší. Riziko 

tragických událostí se tím výrazně zvyšuje.  

Otrava oxidem uhelnatým je celosvětově poměrně velkým sociálně ekonomickým 

problémem a to zejména ve vyspělých zemích. Jedná se o tisíce úmrtí a desetitisíce 

hospitalizovaných osob. Ze zahraničních zkušeností mě zaujala Velká Británie, kde se dané 

problematice začali věnovat již na konci minulého století. A je tak možné vidět dlouhodobý 

efekt preventivní činnosti vzdělávání široké veřejnosti. 

V průběhu zpracování práce jsem zjistil, že problematika nebezpečí plynových ohřívačů 

vody tkví hlavně v produkci oxidu uhelnatého a jeho úniku do prostoru instalace. A bohužel v 

současné době neexistuje v České republice jednotná a metodická preventivní příprava 

obyvatelstva. Jak předcházet vzniku, jak se zachovat při mimořádné události, která by byla 

dostatečně propagována v celorepublikovém měřítku. Ano jsou snahy o nápravu této situace, 

ale to hlavně na lokální úrovni. Dochází tak k štěpení zdrojů a to nejen těch finančních, ale i 

lidských. Rozdrobení na více různorodých zdrojů informací, které mnohdy nejsou pravidelně 

aktualizovány, nebo jim schází přehlednost. Má za následek menšího efektu vůči vynaložené 

energii. Sice jsou vytvářeny odborníky, ale již to nejsou odborníci na marketing nebo 

komunikaci s veřejností. Zároveň mnoho osvětných kampaní je vedeno přímo výrobci 

detekčních zařízení a to snižuje na jejich věrohodnosti. Přeci jenom hlavním cílem výrobce 

není vychování obyvatelstva, ale prodej jejich výrobků. 

Závěrem, poučme se zkušenosti jiných států, které již mají dobré výsledky. Sjednoťme 

postupy, vytvořme jednotnou, snadno čitelnou platformu pro sdílení informací. Pracujme 

společně, protože naším společným cílem je minimalizovat výskyt těchto událostí na 

minimum, tedy nulu.  
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