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ABSTRAKT  
Hodnotícím kriteriem pro tepelnou pohodu 

v prostoru je operativní teplota [4, 5], která 
respektuje kromě teploty vzduchu i střední radiační 
teplotu. Pro stanovení střední radiační teploty je 
nutná znalost povrchových teplot okolních stěn.  
Článek se zabývá analýzou operativní teploty 

a povrchových teplot stěn v prostoru s využitím 
dynamické simulační metody, která respektuje vliv 
proměnných vnitřních i venkovních klimatických 
parametrů na teploty stěn budovy. Jako případové 
studie byly vybrány tři typové místnosti: místnost 
s jednou venkovní fasádou,  rohová místnost 
a místnost pod střechou. Místnosti byly analyzovány 
z hlediska vlivu hmotnosti stavební konstrukce resp. 
obvodového pláště a velikosti zasklení. V modelu 
byly použity tři základní typy fasád s lehkým, středně 
těžkým a těžkým pláštěm.  Simulace byly prováděny 
pro extrémní venkovní podmínky v letním 
a v zimním období. 

ÚVOD 
Současné výpočtové metody umožňují určit 

operativní teplotu i teplotu povrchu stěn (střední 
radiační teplotu tr) a to za stacionárních podmínek 
nebo za dynamicky se měnících venkovních 
klimatických podmínek i vnitřních zdrojů tepla [1]. 

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. 
V klimatizované místnosti se tedy výrazně uplatňuje 
vliv chladných ploch např. oken (v zimě) a teplých 
osálaných oken (v létě). Operativní teplota je 
proměnná i v čase, neboť povrchová teplota vnitřních 
stěn se během dne mění v závislosti na venkovních 
klimatických podmínkách. 

Cílem předložené analýzy je vyjádřit tepelné 
chování prostředí pro různé stavební uspořádání za 
typických venkovních i vnitřních klimatických 
podmínek. 

METODA ŘEŠENÍ 
Program ESP-r, používaný pro hodnocení 

dynamického tepelného chování budov a zařízení 
větrání, klimatizace a vytápění obsahuje “ESPmrt“ 
modul [2], s jehož pomocí je možné vypočítat střední 
radiační teplotu v libovolném bodě prostoru. Modul 

“ESPmrt“  je založen na výpočtu poměrů osálání 
mezi jednotlivými povrchy (“View Factors Modul“).  

Metoda používá pro výpočet snímač střední 
radiační teploty (“MRT sensor“) ve tvaru kvádru, či 
krychle o volitelných rozměrech. Simulační výpočet 
tak umožňuje střední radiační teplotu tr vztáhnout 
k povrchu lidského těla (St = 1,8 m2). Rozměry 
kvádru sloužícího jako snímač střední radiační 
teploty se zadají tak, aby tento povrch nahradily – 
300 x 300 x 1350 mm (obr. 1a). Snímač o rozměrech 
109 x 109 x 109 mm pak například nahrazuje kulový 
teploměr o průměru 150 mm (obr. 1b).  
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Obr. 1 – Použití senzoru střední radiační teploty 
v programu ESP-r 

POČÍTAČOVÝ MODEL 
Studie operativní teploty byla prováděna na třech 

typových místnostech (s jednou venkovní fasádou, 
místnost pod střechou a rohová místnost) s různým 
provedením venkovního obvodového pláště. 
Geometricky byly místnosti shodné, s půdorysným 
rozměrem 5 x 4 m a výškou 3 m. Typ obvodového 
pláště byl zvolen na základě rozdělení dle [3] 
ČSN 73 0548, tj. na lehký plášť (δ  < 18 cm), středně 
těžký (18 < δ  < 45 cm) a těžký plášť  (δ > 45 cm). 
Celkem bylo analyzováno 9 případů, jejichž seznam 
je uveden v tab. 1. Vlastnosti použitých obvodových 
plášťů jsou uvedeny v tab. 2.  

Venkovní fasádu tvořila u všech případů (F, P, R) 
jedna z delších stěn místnosti s jižní orientací. 
U případů s rohovou  místností (R) tvořila  fasádu 
i západní stěna. 

 
 
 



 

 

Tab. 1 – Seznam a označení zkoumaných případů 

Typ 
místnosti 

Lehký 
plášť 

Středně 
těžký 
plášť 

Těžký 
plášť 

Jedna 
fasáda 

FL FS FT 

Místnost pod 
střechou 

PL PS PT 

Rohová 
místnost 

RL RS RT 

 

Pro účely studie byl použit jeden typ zasklení ve 
všech zkoumaných případech. Jedná se o jednoduché 
okno s dvojitým zasklením (2 x 6 mm) a vzduchovou 
mezerou (10 mm) vybavené vnitřními žaluziemi 
s cílem zabránit průchodu přímé sluneční radiace do 
místnosti. 

Tab. 2 – Vlastnosti použitých obvodových plášťů 

 Lehký 
plášť 

Středně 
těžký 
plášť 

Těžký 
plášť 

Podíl 
zasklení (%) 

100 53 27 

Tloušťka 
fasády δ δ δ δ (m) 

0,022 0,2 0,45 

Ustěny 

(W/m2K)  
- 2,45  1,48  

Uskla 

(W/m2K)  
2,78  2,78  2,78  

 

Obvodové zdivo u případů se středně těžkým 
a těžkým pláštěm je z cihel. Stropní a podlahovou 
konstrukci modelu tvoří železobetonový skelet 
o tloušťce 30 cm. Vnitřní příčky jsou tvořeny z cihel 
tl. 10 cm a jsou omítnuty vrstvou 1 cm. U případů 
místností pod střechou (P) je konstrukce střechy 
tvořena z betonu tl. 22 cm, minerální vlny 18 cm 
a kačírku 10 cm. 

 

 
 

Obr. 2 – Řez místnosti s jednou fasádou se středně 
těžkým pláštěm (případ FS) 

Geometrické schéma místnosti s jednou venkovní 
fasádou a středně těžkým pláštěm (FS) je znázorněno 
na obr. 2. 
 
Vnitřní tepelná zátěž 

Pro analýzu mikroklimatu byla zvolena  vnitřní 
tepelná zátěž  se zadaným průběhem působení během 
dne. Předpokládá se obsazení místnosti dvěma 
osobami (62 W) s počítačem (40 W) a monitorem 
(58 W). Časové rozložení vnitřní tepelné zátěže 
během dne je zobrazeno na obr.3. Tepelná zátěž se 
předává zčásti do vzduchu konvekcí a zčásti sáláním 
na stěny.  
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Obr. 3 – Průběh vnitřní tepelné zátěže během dne 

 
Venkovní klimatické podmínky  

Simulační výpočet byl prováděn pro extrémní 
venkovní podmínky. Obdobím s dlouhodobým 
klimatickým extrémem bylo léto roku 2003. 
Databáze uvedeného roku byla použita jak pro 
výpočty letního období tak pro období zimní. 

 
 

 
 

Obr. 5 – Schéma modelu v programu ESP-r  

 
Pro analýzu výsledků byl vybrán den, který byl 

součástí časového úseku, kdy se extrémní  klimatické 



 

 

podmínky opakovaly několik dní po sobě. V letním 
období byl takovým úsekem srpen uvedeného roku 
2003 s vybraným dnem 11. 8. (obr. 4). Pro analýzu 
v zimním období byly vybrány dva typické dny 
v únoru – slunečný den 26. 2. a den  se zataženou 
oblohou 21. 2. (obr. 5). 
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Obr. 4 – Průběh venkovní teploty, přímé a difusní 
sluneční radiace během extrémního letního období  

 

-10

-5

0

5

10

19.2. 20.2. 21.2. 22.2. 23.2. 24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2.

čas

t 
[°C

]

0

200

400

600

800

1000

I 
[W

/m
2 ]

ta

I

Id

Venkovní podmínky - zima 2003

jasná oblohazatažená obloha

 
Obr. 5 – Průběh venkovní teploty, přímé a difusní 
sluneční radiace během vybraného zimního období 

 
Vnitřní teplotní podmínky 

Pro stanovení operativní teploty na základě 
simulačního výpočtu byl uprostřed každé místnosti, 
ve výšce 1,1 m nad podlahou, umístěn senzor střední 
radiační teploty (obr 1a). Operativní teplota 
v prostoru byla stanovena jako průměr teploty 
vzduchu ta a střední radiační teploty tr (rychlost 
proudění w < 0,2 m/s). 

V letním období byly místnosti klimatizovány na 
teplotu vzduchu 25 °C v době od 7.00 do 19.00 
hodin. V zimním období byly v době od 7.00 do 
19.00 místnosti vytápěny  na 21 °C a v noci pouze na 
18 °C. Regulace teploty vzduchu byla ideální, tzn. 
teplota vzduchu byla v uvedeném časovém intervalu 
udržována přesně na konstantní požadované hodnotě. 

V sousedních kancelářích byly zadány stejné 
teplotní podmínky, tj. se stejnými teplotami 
a stejným dynamickým chováním jako řešená 
místnost. Výjimkou byla chodba, kde se předpokládá 
v létě o 2 K vyšší (28 °C) a v zimě o 2 K nižší teplota 
vzduchu (18 °C).  

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 
Z grafů na obr. 6 a 7 je jednoznačně patrný vliv 

konstrukce obvodového pláště na operativní teplotu. 
Je vidět, že v zimním i v letním období se v průběhu 
dne projevuje změna operativní teploty v závislosti 
na intenzitě sluneční radiace nejen v létě, ale i v zimě 
během jasného dne. K výraznému zvyšování 
operativní teploty dochází zejména v místnostech 
s výrazným podílem prosklených ploch. 

 Z grafů je rovněž zřejmé, že nejmenší rozdíly 
operativní teploty způsobené provedením fasády jsou 
v zimním období při zatažené obloze (obr. 7b). 

 
Léto  

Na obr. 6 je znázorněn průběh operativní teploty 
během  extrémního letního dne. Je zřejmé, že plně 
prosklený plášť výrazně zvyšuje střední radiační 
teplotu v prostoru, což má za následek i zvýšení 
teploty operativní.  

Operativní teplota v klimatizovaném prostoru 
s lehkým proskleným pláštěm (sklo stíněné vnitřní 
žaluzií) dosahuje, dle provedené studie, hodnot až 
30 °C, u rohové místnosti dokonce tuto hodnotu 
překračuje. 

Naproti tomu v prostoru s těžkým pláštěm je 
zřejmé, že operativní teplota se během dne výrazněji 
nemění a dosahuje maximálních hodnot 27,4 °C. 
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Obr. 6 – Průběh operativní teploty v klimatizovaném 
prostoru během extrémního letního dne 

 
Zima 

Na obr. 7a jsou znázorněny průběhy operativní 
teploty ve zkoumaných místnostech během jasného 
zimního dne. Lze pozorovat výrazný rozdíl mezi 
průběhem operativní teploty u místnosti s lehkou 
prosklenou fasádou a místnostmi se středně těžkou 
a těžkou obvodovou stěnou. 

Tento rozdíl nevzniká během zimního dne se 
zataženou oblohou (obr. 7b), kdy se vliv obvodového 
pláště výrazně neprojevuje.  
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Obr. 7a – Průběh operativní teploty ve vytápěném 
prostoru  během jasného zimního dne 
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Obr. 7b – Průběh operativní teploty ve vytápěném 
prostoru během zimního dne se zataženou oblohou 

ZÁVĚR  
Z výsledků simulačních výpočtů je jednoznačně 

zřejmý vliv stavební konstrukce budovy, zvláště 
prosklených obvodových stěn budovy na operativní 
teplotu.   

Studie ukazuje, že i při stínění výrazných 
prosklených ploch vnitřními žaluziemi bude 
operativní teplota značně překračovat teplotu 
vzduchu, která je udržována klimatizací. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Použitá metoda umožňuje provádět další analýzy. 
Předložené řešení spojuje vliv velikosti prosklených 
ploch a hmotnosti obvodového pláště. Další výpočty 
mohou poskytnout podrobnější rozbor pouze vlivu 
velikosti oken pro jednotlivé typy fasád, což bude 
předmětem dalšího zkoumání. 
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PŘEHLED OZNAČENÍ 
δ tloušťka fasády [m] 
I intenzita přímé sluneční radiace [W/m2] 
Id intenzita difusní sluneční radiace [W/m2] 
MRT  střední radiační teplota [°C] 
ta teplota vzduchu [°C] 
to operativní teplota [°C] 
tr střední radiační teplota [°C] 
Uskla součinitel prostupu tepla zasklení [W/m2K] 
Ustěny součinitel prostupu tepla obv. stěny [W/m2K] 
w rychlost proudění [m/s] 
 


