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1. Úvod 
 

Tepelný komfort v pracovním i pobytovém prostředí  je určován hygienickými požadavky na 
operativní teplotu to (°C), resp. výslednou teplotu tg (°C).  Projektant větracích, vytápěcích  a 
klimatizačních zařízení  však, při použití běžných návrhových metod, nemůže  v projektové 
fázi s uvedenými veličinami počítat, neboť  obě hodnoty to i tg  závisejí na teplotě povrchu 
stěn. Výpočet teploty povrchu stěn je prakticky možný pouze při použití simulačních metod a  
to pokud možno metod dynamických, které respektují vliv proměnných vnitřních i 
venkovních klimatických parametrů na teplotu stěn budovy. 
 
České zákonné předpisy [1] definují jako kriteriální  veličinu pro mikroklima v pracovním 
prostředí operativní teplotu to (°C) i výslednou teplotu tg. Teplotu to lze poměrně snadno 
stanovit  na základě měření teploty vzduchu ta  (°C), výsledné teploty  tg (°C) a rychlosti 
vzduchu w (m/s). 
 
Výpočtové metody pro návrh větracích, klimatizačních i vytápěcích zařízení  převážně určují 
tepelnou zátěž i tepelnou ztrátu místností konvekčním přenosem tepla z povrchu stěn - pro 
takový výpočet je prostředí v místnosti určeno teplotou vzduchu. Projektant podle běžných 
výpočtových metod  nezná  povrchovou teplotu stěn (střední radiační teplotu) a nemůže 
(kromě odhadu) určit operativní teplotu, které bude v prostředí dosaženo. 
 
V čs. hygienickém předpisu [2] z roku 1978  byl uveden  vzorec, vyjadřující vztah mezi 
teplotou vzduchu ta  a výslednou teplotou tg  pro zimní a letní období : 

a gt t B= +             (1) 

 
kde součinitel  B byl vyjádřen takto: 
 
léto (je-li správně použito účinných ochran před osluněním):   B = 0  
zima (kompenzuje-li vytápěcí systém negativní radiaci okenních ploch): 
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kde w (m/s) je rychlost vzduchu (v rozmezí 0 až 0,5 m/s) 
       qm  (W/m2) - měrná tepelná produkce člověka 

Uvedené výrazy uvádíme jako doklad, že již v minulosti  byla snaha dát projektantům 
podklad, který by respektoval vlivy sálání i  rychlosti vzduchu na tepelnou pohodu osob. 
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Vztahy udávají závislost teploty vzduchu a výsledné teploty (nikoliv teploty operativní) a 
mají významná omezení platnosti, jak pro léto, tak pro zimu. 
 
Předpokládanou (požadovanou) operativní teplotu v místnostech umožňují určit současné 
výpočtové metody. Patří mezi ně dynamická simulace energetických bilancí budov a zařízení 
techniky prostředí i některé jednodušší výpočtové metody. Podstatou metod je výpočet střední 
radiační teploty tr (°C) a to za stacionárních podmínek nebo za dynamicky se měnících 
venkovních klimatických podmínek i vnitřních zdrojů tepla. 
 
Důležitou skutečností je, že operativní teplota je proměnná v prostoru místnosti a to i za 
předpokladu konstantní teploty vzduchu. Změny operativní teploty v prostoru jsou ovlivněny 
střední radiační teplotou která závisí na poloze určujícího místa. Změny operativní teploty v 
prostoru je užitečné sledovat jak v horizontálním směru, tak vertikálním směru. V 
horizontálním směru se uplatňuje vliv chladných ploch oken (v zimě) a teplých osálaných 
ploch oken (v létě).  Ve vertikálním směru se mění operativní teplota zvláště při sálavém 
stropním vytápění (v zimě) a sálavém stropním chlazení (v létě). Analýza operativní teploty 
ve vertikálním směru  je důležitá i pro posouzení podmínek daných předpisem [1] pro výšku 
nad podlahou 0,1m (výška kotníků), 1,1m (výška hlavy sedící osoby) a 1,7m (výška hlavy 
stojící osoby). 
 
V předloženém příspěvku jsou uvedeny výsledky několika  teoretických i experimentálních 
prací, které se zabývají stanovením střední radiační teploty, výsledné teploty a operativní 
teploty: 
 

1) Výpočet střední radiační teploty tr (°C)  v obecném místě prostoru místnosti – software 
Excel 

2) Výpočet operativní teploty v místnosti pro stacionární tepelnou bilanci – software 
Excel 

3) Výpočet střední radiační teploty a operativní teploty  pro dynamickou tepelnou bilanci 
– simulační výpočet v software ESP-r 

4) Experimentální stanovení střední radiační teploty a operativní teploty v klimatizované 
místnosti v letním období 

 
Výpočet ad 1) umožňuje posoudit, jak se mění střední radiační teplota tr v prostoru místnosti, 
při zadaných okrajových podmínkách (teplotách povrchu stěn místnosti). 
 
Cílem výpočtu ad 2) je stanovit  rozdíl mezi teplotou vzduchu ta a teplotou operativní to v 
extrémních klimatických podmínkách, za kterých byl dimenzován výkon klimatizačního 
zařízení. 

V případě ad 3) byl uplatněn  software ESP-r pro  dynamické modelování toku tepla v 
budovách a  zařízeních techniky prostředí. Software umožňuje vypočítat střední radiační 
teplotu  tr   v libovolném bodě místnosti a podle definičního vztahu (1)  určit i v těchto bodech 
operativní teplotu to(teplota vzduchu ta je uvažována homogenní v celé místnosti). 

Experimenty ad 4) byly provedeny v typické administrativní místnosti v letním období.  
Měřením byly stanoveny teploty vzduchu ta  a výsledné teploty tg (kulovým výsledným 
teploměrem); výpočtem  byla určena střední radiační teplota tr a následně operativní teplota to. 
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2. Výpočet střední radiační teploty tr (°C)  v obecném místě prostoru místnosti – 
software   Excel 

 
Princip výpočtu střední radiační teploty tr , jak je uvedený v literatuře [1], spočívá ve 
stanovení poměrů osálání v libovolně definovaném bodě na základě geometrických poměrů 
vzájemné polohy mezi sálající a osálanou plochou (osobou). Ve skutečnosti by tedy střední 
radiační teplota měla být vztažena k povrchu lidského těla (St = 1,8 m2), avšak takový 
výpočetní postup není zcela jednoduchou záležitostí. Pro zjednodušení se střední radiační 
teplota někdy vztahuje k povrchu elementární koule, resp. k bodu umístěnému v těžišti 
člověka. Pro sálající bod definovaný podle obrázku 2.1 se poměr osálání vypočítá dle vztahu  
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Na základě zmíněného výpočetního postupu  byl 
vytvořen program pro sledování rozložení střední 
radiační teploty (a z ní vyhodnocené operativní 
teploty) v prostoru – MRT Analysis. S použitím 
programu lze střední radiační teplotu tr vyhodnotit ve 
formě “izomap“ v libovolně zvolené rovině prostoru. 
Program je sestrojen tak, že umožňuje výpočet 
v jednoduchém čtyřhranném prostoru s kolmými 
stěnami. Do každé stěny místnosti lze navíc vložit 
povrch (např. zahřátou plochu okna, chladicí strop aj.) 
s odpovídající povrchovou teplotou. Vyhodnocení lze 
provést jak pro střední radiační teplotu tr, tak pro 
teplotu operativní to. 

 
Grafický příklad takového vyhodnocení je uveden na 
obr. 2.2. Příklad znázorňuje místnost chlazenou 

sálavým stropem, ve které je situována zahřátá plocha okna (na obr. 2.2 vpravo). Výpočet 
střední radiační teploty byl prováděn na síti 50 x 32 bodů ve svislé rovině vedené kolmo na 
venkovní stěnu (okno) ve středu místnosti. Z uvedených zobrazení je zřejmé, že střední 
radiační teplota tr není v prostoru jednotná, na čemž se výrazně podílí kromě okrajových 
teplotních podmínek i geometrické uspořádání prostoru. 
 

Tepelný komfort lze programem vyhodnotit v libovolných vertikálních i horizontálních 
rovinách, tedy i v bodech, které pro vertikální rozložení teplot určují předpisy  [1] a [8].  

 

Obr.2.1 Parametry pro výpočet 
poměru osálání  
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Obr. 2. 2 Vyhodnocení střední radiační teploty ve formě “izomap“ 

 
 
3. Výpočet operativní teploty v místnosti pro stacionární tepelnou bilanci – software  
     Excel 
 
Výpočet byl proveden samostatně pro letní období a zimní období [3], [4]. Výchozím 
podkladem je výpočet tepelné zátěže (v létě) podle ČSN 730548 [5] a tepelných ztrát (v zimě) 
podle ČSN 060210 [6].  
 
Pro zadanou teplotu vzduchu, venkovní klimatické podmínky, teplotní podmínky v okolních 
místnostech, součinitele přestupu a prostupu tepla a zvolenou polohu čidla střední radiační 
teploty, určí výpočet povrchové teploty stěn a oken místnosti tpi . Další výpočet umožňuje 
určit střední radiační teplotu tr v libovolném bodě prostoru - poloha čidla se zadává 
prostorovými souřadnicemi. Podle zadané teploty vzduchu ta a rychlost vzduchu w (m/s) se ve 
zvoleném bodě určí operativní teplota to. 

 
Analyzován byl model místnosti o půdorysných rozměrech 7,3 x 4,6 m a výšce 3,1 m v 
budově s  železobetonovým skeletem (strop i podlaha z betonu s tepelnou izolací), výplňové 
konstrukce z dutých cihel, vnější stěny s tepelnou izolací. Pro modelový případ byla zvolena 
celá venkovní stěna místnosti prosklená (čiré sklo k = 1,5 W/m2 K).  
 
Sledované případy: 
Zima   
• Místnost vytápěná stropním sálavým vytápěním o teplotě povrchu stropu 40 °C a 50 °C, 

teplota vnitřního vzduchu 20 °C 
Léto (stínící součinitel vnitřních žaluzií 0,6) 
• Klimatizovaná místnost, teplota vnitřního vzduchu 25 °C 
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3.1 Místnost vytápěná stropním sálavým vytápěním o teplotě povrchu stropu  40 °C, 

      50 °C,  teplota vnitřního vzduchu 20 °C 

 
Výpočtem byla stanovena střední radiační teplota  tr  a operativní teplota to  v půdorysném 
středu místnosti podél výšky místnosti (teplota vzduchu ta = 20 °C je předpokládána 
homogenní v celém prostoru místnosti; tento předpoklad je velmi přibližný, vertikální 
gradient teploty je možno doplnit do software). 
 
Výsledky výpočtu jsou znázorněny na grafu obr.3.1. Podle [1] se hodnotí mikroklima ve třech 
výškových rovinách 0,1 m; 1,1 m; 1,7 m nad podlahou. Pro tyto úrovně ve středu místnosti 
jsou výpočtem zjištěné hodnoty v následující tabulce 3.1. 
 
Tab. 3.1 Operativní teplota to  ve vertikálním směru v modelové místnosti vytápěné sálavým 
           stropním vytápěním 
 

Operativní teplota  to (°C) Výška nad podlahou (m) 
Teplota povrchu stropu 

tp = 40 °C 
Teplota povrchu stropu 

tp = 50 °C 
0,1 m (výška kotníků) 
1,1 m (výška hlavy sedícího člověka) 
1,7 m (výška hlavy stojícího člověka) 

21,3 
22,0 
22,7 

22,3 
23,4 
24,4 

 
 

3.2  Klimatizovaná místnost vzduchovým systémem, teplota vnitřního vzduchu 22,5 °C  

 
Teplota povrchu vnitřních žaluzií u osluněné prosklené stěny byla stanovena na základě 
experimentů [3]  v extrémních letních podmínkách na jihovýchodní straně místnosti  46 °C. 
 
Operativní teplota byla určována podél kolmice na venkovní stěnu, ve středu místnosti ve výši 
1,1 m nad podlahou. Výsledky jsou v grafu na obr. 3. 2. 
 
 
 4.   Výpočet střední radiační teploty a operativní teploty  pro dynamickou tepelnou  

bilanci – simulační výpočet softwarem ESP-r 
 

Dynamický simulační model byl vytvořen  s využitím software ESP-r.  Pro konkrétní výpočet 
byla zvolena místnost popsaná v odst. 3; venkovní stěna místnosti pro dynamickou simulaci 
však byla zadána jako reálná stěna místnosti, ve které se uskutečnily experimenty popsané 
v odst. 5 (3 okna ve venkovní stěně á 2,2 x 2,0 m). Tvar modelované místnosti je na obr. 4.1. 
 
K výpočtu operativní teploty v libovolném bodě místnosti se v ESP-r používá senzor MRT 
(Mean Radiant Temperature). Senzor má tvar kvádru, nejlépe se osvědčil  o rozměrech 0,3 x 
0,3 x 1,1 m (šířka x hloubka x výška), umístěný 0,7 m nad podlahou – což znázorňuje 
zjednodušeně stojícího člověka. 
 
Pro simulaci byla použita naměřená databáze venkovních klimatických údajů v solární 
laboratoři Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze. 
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Výsledky simulačního výpočtu jsou na obr. 4.2 a  4.3. V obou obrázcích jsou zaznamenány i 
výsledky měření tepelného komfortu. Simulační výpočty i měření byly provedeny pro stejné 
venkovní klimatické podmínky. 

Graf na obr. 4.2 ukazuje poměrně dobrou shodu simulačních výsledků s experimenty pro 
operativní teplotu to.  Je třeba poznamenat, že  nastavená teplota vzduchu pro klimatizaci (22,5 
°C) byla simulací vyhodnocena (z hlediska tepelného komfortu v létě) jako značně nízká. Na 
obr. 4.2 je vidět vysoké procento nepokojených osob s daným stavem (PPD) - až 24 %. PPD 
se snižuje na příznivější hodnotu  5 % až při operativní teplotě cca 23,5 °C. 

V grafu na obr. 4.3 je zaznamenán průběh simulované teploty vnitřního vzduchu; v poledním 
období (při extrémní tepelné zátěž) se mění teplota vnitřního vzduchu z udržované hodnoty 
22,5 °C na 23,5 °C. To je způsobeno tím, že v simulačním výpočtu byla zadána omezená 
hodnota chladicího výkonu klimatizačního zařízení, která však nepostačila v poledním 
extrému pro udržení teploty 22,5 °C. 

Výrazný pokles simulované střední radiační teploty  v nočním a raním období je ovlivněn 
přeceněním  vychlazování dlouhovlnnou radiací v ESP-r.  
 
5. Experimentální stanovení střední radiační teploty a operativní teploty v  
      klimatizované místnosti v letním období 
 
Měření fyzikálních parametrů vnitřního prostředí se uskutečnilo v období 8.6. až 11.6. 2004. 
Termostat klimatizačního zařízení (split systému) byl nastaven na teplotu 22,5 °C. 
Kontinuálně byly měřeny : teplota vnitřního vzduchu ta , výsledná teplota tg, teploty povrchu 
vybraných předmětů v místnosti tpi  a teplota venkovního vzduchu te . Současně byla v solární 
laboratoři ústavu měřena intenzita sluneční radiace. 
 
Teplota vzduchu v místnosti ta  byla měřena stíněným teploměrem ve dvou bodech při okně  
u vnitřní stěny ve výšce 1,7 m od podlahy. Tento rozměr podle ČSN ISO 7726 reprezentuje 
výšku hlavy stojící osoby. Za stejných podmínek byla měřena i výsledná teplota tg kulovými 
teploměry s průměrem 100 mm. Povrchová teplota  se snímala  čidly na vybraných površích 
(okno, podlaha, skříň, strop) – její vyhodnocení je předmětem jiné studie. 
 
Měřené teploty byly zaznamenávány měřicí ústřednou EfLab s programovým  řízením v 15 
minutových intervalech. Rychlost vzduchu v místnosti (měřená žhaveným vláknem) byla 
zaznamenávána ústřednou Almemo 3290. Měřením bylo zjištěno, že rychlost vzduchu 
nepřekročila hodnotu 0,2 m/s, což zjednodušilo vyhodnocení operativní teploty. 
 
Na grafech 4.2 a 4.3 lze pozorovat u měřených hodnot jednak malá kolísání teplot (cca 0,3 
°C), která jsou ovlivněna přesností čidel a měřicí ústředny, jednak výraznější kolísání 
v poledním období, která vyvolala krátkodobá proměnnost sluneční radiace. 
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Obr. 3.1  Vertikální průběh teplot při vytápění sálavým stropem, 

                povrchová teplota stropu  40 °C, 50 °C 
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Obr. 3.2  Horizontální  průběh teplot ve středu klimatizované místnosti ve výšce 1,1 m  
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Obr. 4.1 Model zasadačky v ESP-r 

 

 
           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Průběhy  měřených a simulovaných 
hodnot operativní teploty a PPD  

Obr.4.3 Průběhy měřených a simulovaných 
hodnot teploty vzduchu a střední  radiační 
teploty  
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