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Abstrakt 
Disertační práce se zabývá kvalitou vnitřního prostředí v historických objektech s ohledem 
na uchování kulturních památek a jejich interiérů. Práce si dává za cíl nastínit rozsáhlou 
problematiku vnitřního prostředí historických objektů a poukázat na možnosti, kterými je 
možné k daným problémům přistupovat. Tato práce je zaměřena na využívání adaptivního 
větrání, jakožto dostupného nástroje ke zlepšení tepelně vlhkostních parametrů v historic-
kých objektech. Z tohoto důvodu je hlavní část práce věnována objektům, u kterých není 
možná instalace plnohodnotných systémů na úpravu vzduchu.  

Předkládaná práce je zaměřena zejména na praktickou část, která je rozdělena do tří částí. 
Ty popisují vývoj numerického modelu adaptivního větrání, vývoj zařízení pro adaptivní 
větrání a případové studie. Teoretická část je zaměřena na stručný popis současného stavu 
rozsáhlé problematiky vnitřního prostředí v historických objektech a detailnější rešerši sou-
časných aplikací adaptivního větrání v ostatních evropských státech. 

Za účelem ověření efektu adaptivního větrání byl vytvořen zjednodušený model, který pra-
cuje na principu regresní metody. Výpočet závisle proměnných veličin Ti (teplota vzduchu) 
a Tm (teplota konstrukce) byl stanoven na základě metody tepelné rovnováhy, která je zalo-
žena na zákonu zachování energie. Výpočet hledané veličiny xi zohledňuje množství ven-
kovní vlhkosti a schopnost materiálu pohltit vlhkost. Vzhledem k náročnosti celé 
problematiky týkající se akumulace vlhkosti ve zdivu, byl tento parametr stanoven regresní 
metodou z naměřených dat jako funkce relativní vlhkosti v předchozím kroku. Tento před-
poklad byl dále ověřen v software DesignBuilder. Model byl kalibrován a verifikován na-
měřenými daty z reálných objektů, popisovaných v části případových studií. 

Další z cílů práce je vývoj zařízení určeného k řízení přísunu venkovního vzduchu. Testo-
vání zařízení adaptivního větrání bylo provedeno v laboratorních podmínkách na Katedře 
technických zařízení budov, Fakulty stavební ČVUT v Praze. Hlavní úkol vyvíjeného zaří-
zení je ověření a zpřesnění algoritmu, který byl stanoven na základě výsledků z numerického 
modelu, dále verifikace numerického modelu a ověření adaptivního větrání v laboratorních 
podmínkách. Výstupem je programovatelný regulátor, který je schopen monitorovat, zazna-
menávat a zejména vyhodnocovat různé okrajové podmínky venkovních klimatických dat, 
aktuální situaci vnitřního prostředí v interiéru a zejména požadavky na kvalitu prostředí v 
interiéru.  

Klíčová slova 

Historické budovy, adaptivní větrání, numerický model, kvalita vnitřního prostředí, algorit-
mus přívodu venkovního vzduchu 



Abstract 
The dissertation thesis deals with the indoor environmental quality in historic buildings and 
cultural heritage preservation. The main aim of the thesis is to outline the extensive problem 
of the internal environment in historic interior and to point out the possibilities for its solving. 
This work is focused on the use of adaptive ventilation as an accessible tool to improve 
hygro-thermal parameters in the interior. For this reason, the main part of the work is devoted 
to buildings with no possibilities for HVAC system installation.  

The thesis is mainly focused on practical part, which is divided into three parts describing 
the development of the numerical model of adaptive ventilation, the development of adaptive 
ventilation devices and case studies. The theoretical part is focused on a brief description of 
the current state of extensive problems of the internal environment in historical buildings 
and a more detailed research of current applications of adaptive ventilation in other European 
countries. 

In order to assess the ventilation strategy, a simplified numerical model was created in soft-
ware Microsoft excel.  In order to examine the properties of hydro-thermal microclimate, the 
variables of indoor temperature, indoor humidity ration and surface temperature Ti, xi, Tm 
must be calculated. The variables Ti and Tm was determined by explicit method based on 
the principle of heat balance method, which forms basis of all load estimation methods. Con-
trary to the temperature calculation, the variable xi is calculated using regression method. 
The regression formulais used to describe the complex process related to the accumulation 
of the moisture in the structures. This assumption was further verified in the DesignBuilder 
software. The model was calibrated and verified with measured data from builidings moni-
toring described in the case studies section. 

Another task of the thesis is the development a design of a device for adaptive ventilation 
application. This device was testing in laboratory at the department of indoor environment 
and building services engineering, faculty of civil engineering, CTU Prague. The main task 
of this tools is development and verification algorithm for adaptive ventilation, which was 
determined based on the results from numerical model. This device also allowed the verifi-
cation of numerical model. The output is a programmable controller that is able to monitor, 
record and especially evaluate various boundary conditions of outdoor climate data, the cur-
rent situation of the indoor environment and especially the requirements for the quality of 
the indoor environment. 

Keywords 

Historic buildings, adaptive ventilation, numerical model, indoor environmental quality, out-
door air supply algorithm  
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1  Úvod 1 

1 Úvod  
Budovy, které bychom mohli označit za historicky cenné, se ve větší či menší míře vyskytují 
všude kolem nás (v České Republice, v Evropě, ale i ve světě).  Bohužel, jsme i často svědky 
jejich chátrání v důsledku ztráty využitelnosti jejich původní funkce. Ve snaze tyto objekty 
zachránit se obvykle můžeme setkat s příklady jejich znovu použití k různým účelům. Po-
třeba efektivního využití historicky a umělecky cenných interiérů vedla ke změně v užívání, 
která se odráží i na změně požadavků na vnitřní mikroklima a tím i změně přirozeného pro-
středí, ve kterém byly tyto prostory uchovány po staletí. S tím je spojeno mnoho otázek a 
věčné dialogy pro a proti modernizaci. 

Bez pochyb by mělo být naší snahou, a to prioritní, všechny památky uchovávat pro nás i 
další generace. Proti tomu často hovoří přání investorů vybudovat moderní interiér, který by 
odpovídal standardům dnešních novostaveb a zároveň by byl přijatelný z ekonomického hle-
diska, tedy bral ohled na spotřebu energie na její provoz.  Tyto částečně odporující si cíle 
musí být shrnuty a vést k přijatelnému řešení, které by neohrozilo památku, ale zároveň ji 
učinilo provozuschopnou. 

Do jaké míry jsou tyto objekty využitelné? Je možné, v těchto budovách, zajistit vhodné 
vnitřní mikroklima? Jsou schopné obstát vedle směrnic o energetické náročnosti a je vůbec 
vhodné, zabývat se energetickou náročností u těchto budov, a pokud ano, tak jakým způso-
bem? Práce zkoumá tyto otázky a snaží se nastínit možné odpovědi. 

1.1 Aktuálnost otázky o využívání historických budov 
Skutečnost, že v uplynulých letech došlo k velkému poklesu tempa růstu nových staveb, 
přidává historickým budovám na významu. Například u staveb pro bydlení se růst novosta-
veb v Evropě odhaduje na 1 % ročně. Tento fakt vyústil v krizi ve stavebnictví od r. 2011 
[1]. 

Ve skutečnosti velmi významná část budov v Evropě je starších než 50 let a mezi nimi je 
mnoho, které jsou využívány již staletí. Obr. 1, který ukazuje stáří objektů (v tomto případě 
pro bydlení) v Evropě, dokazuje, že více než 40 % objektů je starších než 50 let [1]. 
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Obr. 1: Věkové kategorie bytového fondu v Evropě  [1] 

Z výše uvedeného je zřejmé, že stávající, a tím i historické, budovy vykazují značný poten-
ciál pro budoucnost, kdy se nepředpokládá velký rozmach nových budov, ale obnova těch 
stávajících. Tento fakt dokazuje i vydání směrnice 2010/31/EU [2] Evropskou komisí, která 
přijímá několik opatření pro snižování spotřeby energie. Tato směrnice přikládá důležitost 
zejména stávajícím budovám při rekonstrukcích, nebo instalaci a obnově technických sys-
témů [3].  Zvýšený zájem členských států o zásahy zaměřené na dosažení úspor energie ve 
stávajících budovách vyústil v odstavec týkající se renovace budov ve směrnici o energetické 
náročnosti 2012/27/EU [4]. 30. 5. 2018 vyšla třetí směrnice o energetické náročnosti 
2018/844/EU [5], která má být do české legislativy promítnuta do 10. 3. 2020. Tato nová 
směrnice se zabývá stávajícími budovami a doporučuje vytvoření dlouhodobé strategie re-
novací na úrovni samostatných států. Pro území s velkým počtem historicky cenných staveb, 
kam spadá i Česko, je důležité doporučení podporovat výzkum a testování nových řešení, 
snižujících energetickou náročnost těchto staveb při zachování kulturního dědictví [6]. 

Současně vzniklo několik studií a příruček, které se zabývají historickými objekty a energe-
tickou náročností. Guidebook, vydaný italskou společností AirCarr [7], popisuje postup při 
provádění zásahů u historických budov s ohledem na energetickou náročnost objektu.   

1.2 Změna klimatu 
Změna klimatu je jednou z nejdůležitějších globálních výzev v současnosti, která je zkou-
mána vědci po celém světě. Hlavní problém těchto změn představuje dopad na planetu, resp. 
na lidstvo a jeho prostředí. Dá se předpokládat, že změny klimatu budou mít i jistý dopad na 
stávající objekty, zejména na jejich vnitřní prostředí.  

 Změna klimatu je dána koncentrací skleníkových plynů v atmosféře a dle zprávy meziná-
rodního panelu pro změnu klimatu z roku 2014 [8] se očekává nárůst globální povrchové 
teploty do konce 21. století o více než 1° (ve srovnání s lety 1986 – 2005) a s tím související 
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častější výskyt extrémních klimatických jevů. Evropská agentura pro životní prostředí po-
tvrdila předpoklad zvýšení intenzity vln veder. Zároveň jsou velmi pravděpodobné intenziv-
nější a častější extrémní srážkové úhrny v mnoha oblastech [8]. 

Význam zkoumání dopadů změny klimatu na historické budovy potvrdilo několik evrop-
ských projektů, které tyto dopady zkoumalo v různých ohledech. Jeden z projektů podporo-
vaných evropskou unií přestavuje Climate for Culture [9]. Tento projekt, složený z 27 
partnerů EU a Egypta, cílil výzkum na dopady změny klimatu na vnitřní prostředí v histo-
rických budovách v Evropě a Středomoří. Na základě rozsáhlé sbírky případů vylepšil me-
todiku predikce rizik použitím klimatických modelů s vysokým rozlišením a tepelně 
vlhkostními simulacemi budov [9]. Další evropský projekt NOAHS ARH (Global climate 
change impact on bulit heritage and cultural landscapes) [10] definoval mapy zobrazující 
oblasti se zvýšeným, nebo sníženým rizikem poškození materiálů v různých částech Evropy. 
Finalizované mapy byly zahrnuty do nově vyvinutého atlasu zranitelnosti, který prezentoval 
data související s kulturním dědictvím a meteorologickými informacemi z hlediska potenci-
álu rizika poškození [10]. Projekt Parnassus zkoumal dopad budoucích rizik povodní a vě-
trem hnaných dešťů, způsobených změnou klimatu, na historické budovy [11] a projekt 
Nanomatch se zaměřil na výrobu nanostrukturovaných materiálů pro historické budovy v 
kontextu klimatických změn [12]. V současné době probíhající projekt Adapt northern 
heritage se zaměřuje na adaptaci klimatických změn pro objekty severní Evropy [13] a [14]. 

Vzhledem k odhadu, že stavebnictví přispívá k celkové tvorbě skleníkových plynů GHG 
(greenhouse gases) v míře 18 % [15], jsou budovy sami o sobě zodpovědné za změnu kli-
matu. Fakt, že značná část historických budov v Evropě neprošla žádnými významnými zá-
sahy, staví historické budovy do pozice výrazně vyšších producentů GHG než ostatní 
budovy [1].  

Z výše uvedeného je patrné, že jisté zásahy do historických budov jsou nezbytné jednak pro 
jejich uchování, tedy z ekonomického a kulturního hlediska, ale i z ekologického. Zároveň 
je však nutné všechny zásahy pečlivě zvážit, aby nedošlo k opačnému efektu v podobě osla-
bení původního pasivního potenciálu budovy, narušení historického charakteru nebo změně 
tepelně vlhkostních poměrů v interiéru. 

1.3 Vývoj techniky 
K zachování historických objektů hraje klíčovou roli kvalita vnitřního prostředí, která má 
přímý dopad na stav povrchů, konstrukcí a artefaktů v interiéru. V posledních letech bylo 
publikováno mnoho studií, provedených na historických objektech jako jsou muzea, kostely, 
výstavní místnosti aj., s cílem definovat nejlepší strategii pro zachování a ochranu kulturně 
a historicky cenných interiérů. U všech těchto studií předcházela pečlivá identifikace tepelně 
vlhkostních pochodů v interiéru v podobě krátkodobého i dlouhodobého monitoringu vnitř-
ního prostředí a klimatických podmínek [16]. S rozvojem nových měřících přístrojů je 
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možné identifikovat jednotlivé složky vnitřního prostředí, na které jsou předměty a interiér 
citlivé. Základními rozhodujícími faktory jsou samozřejmě teplota a relativní vlhkost vzdu-
chu, nicméně povrchové teploty, světlo a jiné fyzikální činitelé obsažené ve vzduchu (např. 
mikroorganizmy, …) jsou neméně významné pro uchování historického interiéru [17]. Vý-
znamné nejsou pouze jejich momentální hodnoty, ale zejména jejich změny v krátkodobém 
a dlouhodobém horizontu, které mohou být zodpovědné za degradaci interiéru [18]. Aby-
chom byli schopni získat znalosti o míře rizika historického interiéru a jeho případném zhor-
šení, je nezbytné provést nedestruktivní experimentální monitoring tak, aby nezasáhla 
interiér a nebyla ovlivněna uživateli objektu. Znalost chování objektu a definice tepelně vlh-
kostních procesů je základním předpokladem pro stanovení vhodného opatření vedoucí k 
záchraně kulturní a historické památky [19]. 

Celý monitorovací proces je v dnešní době značně zjednodušen v důsledku velkého rozvoje 
měřící techniky, kdy je možné monitorovat a zároveň online vysílat data pro jejich vyhod-
nocení. Další významný posun v monitoringu, zejména pro historické interiéry, představuje 
rozvoj infračervené termografie (IRT), která umožňuje bezkontaktně, rychle a přesně iden-
tifikovat vlastnosti interiéru [20]. IRT má široké pole využití v podobě identifikace tepelných 
mostů, které je nutné znát k identifikaci rizikových míst pro kondenzaci vzdušné vlhkosti, 
tepelné charakteristice konstrukcí, detekce vlhkosti a vody, měření hodnoty součinitele pro-
stupu tepla, měření teplot v interiéru a posouzení komfortu uživatele [21]. 

Další významný posun v péči o vnitřní prostředí představuje rozvoj technických systémů na 
úpravu vzduchu s aktivním monitoringem. Na základě neustálého měření a vyhodnocení 
parametrů vzduchu jsou upravovány vstupní parametry technických systémů, které mají za 
cíl zajistit stálé vnitřní prostředí. Je však nutno poznamenat, že se jedná o energeticky velmi 
náročný systém s nezanedbatelnými náklady na svůj provoz. Zároveň bez znalosti specifič-
nosti historických interiérů nemusí být vždy ani tato nákladná varianta pro historický interiér 
tou nejlepší.  

Dalším významným milníkem v rozvoji identifikace vhodného opatření, které by vedlo k 
záchraně historických interiérů, představuje rozvoj simulačních software. V současné době 
je na trhu řada výpočetních programů, které dokáží pracovat s dynamickým modelem celého 
zkoumaného objektu a zohlednit tak důležité okrajové podmínky (změna teplot, solární zá-
ření, působení větru, déšť, sálání noční oblohy aj.) nebo vlastnosti konstrukce (prostup tepla 
a vlhkosti, akumulace tepla aj.), které mají vliv na průběh teplot, vlhkostí a proudění vzduchu 
v interiéru. Výběr výpočetního nástroje záleží vždy na konkrétním případu. V případě his-
torických budov je vhodné využít celkovou hygrotermální simulaci energetického chování 
budov, která je schopná zahrnout i vlhkostní pochody v konstrukci (akumulace, vliv deště 
aj.) [22]. Energetické simulace eliminují jednu z hlavních nevýhod monitoringu, a tím je 
časová náročnost a skutečnost zahrnutí pouze jednoho roku (případně jeho část), která ne-
musí být pro danou lokalitu typická. Zároveň je schopná posoudit možná budoucí opatření 
a jejich dopad na historický interiér. Tím se stává velmi důležitým nástrojem pro uchování 
kulturních památek, protože umožňuje testovat možné dodatečné vybavení systémů, nebo 
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jejich strategie provozu [23]. Další výhodou, hovořící ve prospěch simulací, je fakt, že nijak 
neomezují uživatele budovy [24]. Mezi nástroje umožňující modelování celkového vlhkost-
ního modelu patří např. EnergyPlus [25], který byl využíván v některých případových stu-
diích uvedených v práci (kap. 7), nebo software WUFI [22].  

S rozvojem výkonnějších procesorů souvisí vývoj simulací CFD (Computaional Fluid Dy-
namics), které jsou schopné přesně popsat pohyb vzduchu za určitých okrajových podmí-
nek [26].  
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2 Přehled současného stavu 
Vzhledem k výše uvedenému je otázka vnitřního prostředí v historických budovách velmi 
aktuální. V poslední době vyšlo na toto téma nepřeberné množství publikací a vědeckých 
studií, které není možné v rámci prezentované práce obsáhnout. Hlavní část této práce je 
zaměřena na praktickou část využití nízkonákladového opatření při řešení vnitřního pro-
středí. V této kapitole je pouze nastíněn současný stav problematiky řešené v praktické části. 

2.1 Definice historické budovy 
Chceme-li se zabývat historickými budovami, je vhodné si říct, o jaké budovy se jedná. Ter-
mín „historická budova“ není přesně definovaný, a to ani v české legislativě. Definicí „kul-
turní památka“ se zabývá zákon č. 20/1987 O státní památkové péči [27], který v § 2 
definuje, které movité a nemovité věci lze prohlásit za kulturní památky: „Za kulturní pa-
mátky podle tohoto zákona prohlašuje ministerstvo kultury České republiky nemovité a mo-
vité věci, popřípadě jejich soubory, a) které jsou významnými doklady historického vývoje, 
životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy 
tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty 
revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, b) které mají přímý vztah k význam-
ným osobnostem a historickým událostem [27]. 

V případě této práce je slovem „historický“ myšleno něco, co je důležité v naší historii. V 
případě objektů, je historická budova taková, která má kulturní význam a odkazuje na naše 
dědictví.   

Georgia Historic Preservation Division [28] uvádí jednoduchou definici historické budovy 
vztahující se ke třem bodům: 

• Věk 

Objekt musí být dostatečně starý, aby mohl být považován za historický. Všeobecně 
uznávaný názor je stáří 50 let. Pokud je objekt z pohledu historika nebo odborníka 
na dějiny architektury historicky cenný, dají se zvážit i budovy mladší než 50 let [28]. 

• Integrita 

Pro historickou budovu je nezbytné zachování její fyzické integrity. To znamená, že 
budova musí být relativně nezměněna a její základní charakteristické vlastnosti musí 
být stále jednoznačně určené [28].  

• Význam     

Zřejmě nejdůležitější bod je význam objektu, ten je definován třemi způsoby: 



2  Přehled současného stavu 7 

a) přímé spojení s osobami, nebo událostmi, které formovaly naše dějiny, nebo 
odrážejí důležité aspekty naší historie 

b) charakterizují určitý architektonický styl, typ budovy, konstrukční metody aj. 

c) potenciál k přenosu informace, která je důležitá pro naše pochopení minulosti 
[28] 

Přesto je nutné poznamenat, že neexistuje žádný způsob, který by jednoznačně a objektivně 
definoval, co je historická budova.   

2.2 Definice předmětu šetření 
S předchozí úvahou o definici historické budovy úzce souvisí i definice předmětu šetření, 
tedy předmětu, podle kterého bude řízeno vnitřní prostředí interiéru. Jak již bylo řečeno v 
úvodu, původní funkce historických objektů ve většině případů již zanikla. S cílem památky 
uchovat, je vyvíjena snaha pro jejich znovu užívání. S tím souvisí hledání nových funkcí a 
účelů, kterým by stará budova mohla sloužit. Změna účelu užívání sebou ovšem nese i do-
držení standardů na vnitřní prostředí pro uživatele, které se mohou i zásadně lišit od těch, 
který vyžaduje historický interiér. S touto změnou souvisí narušení přirozeného prostředí, 
které se v objektech uchovávalo po staletí. Pojem „historická budova“ představuje širokou 
škálu objektů s různým kulturním významem, podle toho by mělo být rozhodnuto o expo-
novaném subjektu, podle kterého bude vnitřní prostředí řízeno (Obr. 2). 

 

Obr. 2: Hierarchie stanovení podmínek vnitřního prostředí dle kulturního významu objektu z hlediska 
exponovaného subjektu 

Vzhledem k tomu, že obvykle historické památky slouží lidem, ať už v původní nebo změ-
něné funkci, je nejčastěji nutné řešit vnitřní prostředí pro oba exponované subjekty zároveň. 
Přestože se výrazně častěji vyskytuje problém nevhodného prostředí pro historický interiér, 
je někdy nutné vytvořit přijatelné prostředí i pro uživatele [29]. Klasický příklad představuje 
stará kaple, jejíž interiér se po staletí vyznačoval nízkými teplotami s relativně suchým vzdu-
chem. V důsledku poptávky po tepelné pohodě, případně i v kombinaci se změnou účelu, se 
staly běžnou součástí interiéru vytápěcí systémy. Vytápění interiéru způsobuje zcela odlišný 
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stav vzduchu, který vede často k degradaci interiéru [30]. Zejména v případech, kdy tato 
změna nastane náhle. Nejhorší situace nastává, kombinuje-li se cíl tepelného komfortu a 
ekonomického aspektu, kdy jsou interiéry vytápěny cyklicky, vždy jen po krátký čas [31]. 
Během let 2002 – 2005 proběhl evropský program Friendly heating [32]. Tento projekt se 
zaměřil na hledání řešení pro historické budovy, které by bylo schopné uspokojit oba cíle 
tepelné pohody i uměleckých děl jdoucí obecně proti sobě. Výsledkem je analýza různých 
způsobů vytápění, hodnocení jejich problémů a účinnosti [32]. 

2.3 Problematika vnitřního prostředí v historických 
interiérech 

Vnitřní prostředí budovy může být ovlivněno vnitřním zatížením (lidmi, zdroj energie, …), 
přesto však mají klimatické podmínky zásadní vliv. Vlastnosti obálky budovy významně 
ovlivňují schopnost konstrukce vyrovnávat výkyvy vnějšího klima a tím tak udržovat vy-
rovnanější tepelně vlhkostní podmínky uvnitř budovy. Nad rámec toho, co je schopná zajistit 
obálka budovy, mohou dodatečná technická zařízení upravovat vnitřní prostředí [33]. Přesto 
lit. [34] uvádí, že vnitřní prostředí v historických budovách je silně ovlivněno klimatickými 
podmínkami z důvodu zejména špatných tepelných vlastností obvodových konstrukcí. His-
torické budovy se vyznačují značnou interakcí s okolním venkovním prostředím a to dle 
lit. [35], [36] i bez ohledu na to, zda jsou vybaveny technickými systémy nebo ne. Vzhledem 
k tomu, že klima střední Evropy se vyznačuje relativně velkými a častými výkyvy teploty a 
vlhkostí vzduchu, nepředstavuje naše poloha pro uchování kulturních a historických pamá-
tek optimální podmínky.  

2.3.1 Výkyvy tepelně vlhkostních parametrů  

Právě časté výkyvy teploty, ale zejména relativní vlhkosti, vytváří příležitost pro časté po-
škození interiérů a jejich artefaktů. Změny v relativní vlhkosti vzduchu se odráží na množ-
ství měrné vlhkosti, které je obsaženo v hygroskopických materiálech. Tyto předměty 
reagují na změny tím, že se snaží dostat do vlhkostní rovnováhy se svým okolím. Změna 
vlhkosti obsažené v materiálech se odráží na jejich rozměrech. V případě zvýšení měrné vlh-
kosti dochází k expanzi materiálu, a naopak snížené množství vede k jejich smršťování [37] 
[38]. Doba, než nastane vlhkostní rovnováha, se pro jednotlivé materiály liší. Aby bylo 
možné předpovědět, jak určitý předmět bude reagovat na změnu vlhkosti ve svém okolí, je 
nutné znát jeho složení, jakým způsobem reaguje na změnu vlhkosti a jak a kde byl dosud 
uložen. Proto platí pravidlo, že žádné jedinečné vlastnosti prostředí nejsou ideální vždy pro 
všechny předměty [39]. Rychlost výměny vlhkosti vzduchu s konstrukcí je podmíněna rych-
lostí proudění vzduchu vůči povrchům a předmětům. Vlhkostní rovnováha tedy souvisí 
s tvarovou stálostí materiálu. Rovnováhu při určité teplotě určují tzv. sorpční izotermy, které 
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znázorňují závislost měrné vlhkosti materiálu na relativní vlhkosti jejího okolí při určité tep-
lotě [37]. Z výše uvedeného je patrné, že důležitou roli pro určení bezpečné hodnoty výkyvů 
relativní vlhkosti v objektu hraje doba, po kterou bylo výkyvů dosaženo. Norma EN 15757 
[40] udává maximální možné hodnoty výkyvů relativní vlhkosti pro sezónní cyklus a krát-
kodobý výkyv. V publikaci [41], která prezentuje novou metodiku k hodnocení nežádoucích 
výkyvů relativní vlhkosti v historických interiérech, jsou výkyvy rozděleny na nízkofrek-
venční (pro období v řádu měsíců), středně frekvenční (pro období dní až týdnů) a vysoko-
frekvenční, které probíhají během několika hodin.   

Výkyvy relativní vlhkosti mohou nastat z několika důvodů a podle jejich zdroje i v různých 
částech objektu. Nejčastější příčinu krátkodobého výkyvu představuje zejména větrání inte-
riérů, ale i přísun návštěvníků produkujících vlhkost [42] [38]. Ve snaze snížit vlhkost v in-
teriéru jsou objekty často větrány vždy, když venkovní vlhkost dosahuje nižších hodnot 
měrné vlhkosti než v interiéru, bez ohledu na kontrolu kolísání relativní vlhkosti v interiéru. 
Dle lit. [37] bylo v takových interiérech měřeno značné zvýšení výkyvů relativní vlhkosti, 
které často vedlo k poškození interiéru. Podobné výsledky je možné sledovat i v jiných stu-
diích, které jsou uvedeny v kap. 2.5 Adaptivní větrání. Značné výkyvy relativní vlhkosti 
mohou nastat i v důsledku vyvětrání v zimním období, a to i v případě podobných hodnot 
měrné vlhkosti v interiéru i exteriéru. Vhledem k tomu, že hodnota relativní vlhkosti souvisí 
s hodnotou teploty (viz. kap. 4. 2), může nastat náhlý vzestup relativní vlhkosti pouze v dů-
sledku poklesu teploty. Naopak náhlý a nežádoucí pokles relativní vlhkosti může nastat 
v případě instalace technických systémů na úpravu vzduchu. Klasickým příkladem jsou vy-
tápěné kostely, kde jsou topná zařízení instalována spíše k tepelnému pohodlí návštěvníků 
než z hlediska ochrany památky. Náhlé zvýšení teploty v zimním období, kdy je venkovní 
měrná vlhkost nízká, vede k rychlému a náhlému vysušení interiéru. Tento efekt nastává 
zejména, je-li objekt temperován přerušovaně v závislosti na provozu.   

Zaměříme-li se na kritické hodnoty výkyvů teploty vzduchu pro historické objekty, dojdeme 
k obdobným závěrům jako v předešlém případě. Teplotní změny vyvolávají změny objemu 
a dochází k tahovým napětím mezi jednotlivými vrstvami konstrukce a tím k její degradaci 
[38]. Oproti změnám vyvolaným relativní vlhkostí, které ohrožují historický interiér, jsou 
teplotní změny patrné spíše při vyšších teplotních rozdílech a ohrožují nejen historický inte-
riér, ale může být zasažena i strukturální stabilita celé budovy. Klasický případ degradace 
historického objektu v důsledku teplotních změn je prezentován v případové studii kap. 7.4 
na věži kostela Nejsvětější Srdce Páně na Vinohradech.  

V lit. [43] jsou uvedeny výsledky laboratorních testů provedených na hygroskopických ma-
teriálech. Zde bylo prokázáno, že změny v hodnotách relativní vlhkosti se stálou hodnotou 
teploty vzduchu jsou více nebezpečné pro většinu materiálů než změny teploty vzduchu 
s konstantní relativní vlhkostí. Výsledky testů ukázaly, že změny relativní vlhkosti hrají zá-
sadní roli pro většinu organických materiálů běžně se vyskytujících v interiérech [43]. 
Vzhledem k tomu, že změna teploty se promítne ve změně relativní vlhkosti, je i tento para-
metr zásadní nejen u strukturálních změn, ale i při konzervaci kulturně cenných interiérů.  
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2.3.2 Vlhkost 

Většina historických objektů bez instalace systémů na úpravu vzduchu se potýká s problé-
mem vysokých hodnot relativní vlhkosti. Důvodů může být několik. Jednou z nejčastějších 
příčin je skutečnost špatných tepelně vlhkostních parametrů obálky budovy, která díky čet-
ným tepelným mostům umožňuje kondenzaci vlhkosti. K tomuto jevu přispívá i značná aku-
mulační schopnost konstrukcí. Další vliv může mít nevhodné větrání, ale i vysoká míra 
interakce vnitřního a vnějšího prostředí. Ne méně významnou roli může hrát přísun návštěv-
níků produkujících vlhkost. V poslední době se dostává do popředí i problém s větrem hna-
ným deštěm (viz. kap. 1.2). Zásadní vliv představuje skutečnost, že většina historických 
objektů nemá provedenou dostatečnou hydroizolaci a potýká se s problémem vzlínající vlh-
kosti, zatékání aj. Provádění dodatečné hydroizolace (zejména spodní stavby) je v tako-
výchto objektech obvykle velmi náročné. 

Pokud stav s vysokou mírou vlhkosti v interiéru přetrvává, nastává riziko poškození způso-
beném vlhkostí, které může představovat plísně, rozpad dřeva a poškození mrazem [14]. 
Vzhledem k tomu, že voda je nezbytná pro metabolické aktivity všech živých organizmů, je 
množství vlhkosti v materiálech pokládáno jako hlavní určující faktor pro mikrobiální růst. 
V historických objektech je biologický rozklad spojen zejména s výskytem hub a některých 
bakterií. Bakterie se vyvíjejí v materiálech nasycených vodou, houby žijí v širokém rozmezí 
relativní vlhkosti nebo se vyvíjejí během fáze sušení materiálů. Mikrobiální růst není ovliv-
něn pouze vlhkostí, ale také teplotou. Všeobecně teploty mezi 20 – 30 °C podporují mikro-
biální růst nejvíce [43]. Ideální podmínky pro mikrobiální růst jsou patrné z Obr. 3. 

 

Obr. 3: Rozsah vhodných parametrů teploty a vlhkosti vzduchu pro mikrobiální růst (princip obrázku 
převzat z [44]) 
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Nicméně není jednoznačně určující hranice hodnoty relativní vlhkosti, která by určila, zda 
se ještě jedná o vhodné či nevhodné prostředí. Spojení mírné až střední teploty s vysokou 
mírou vlhkosti a usazenin prachu vytváří příznivé prostředí pro biologické napadení pro 
všechny materiály. Z toho důvodu je úklid a čistota povrchů doporučován jako první krok 
k preventivní ochraně [45]. Všeobecně by se dalo říct, že řasy a bakterie potřebují vysoké 
hodnoty vlhkosti, houby potřebují více než 65 %. Na druhou stranu, pokud jsou materiály 
již kontaminované, je nutné uvažovat o tom, že mikroorganismy mohou přežít i při hodno-
tách relativní vlhkosti vyšší než 50 % [29].  

Obvykle jsou výkyvy teplot a relativní vlhkosti v interiérech nižší než v exteriéru. Nicméně, 
ve vlhkém prostředí mohou vznikat kritické situace, kdy i minimální zvýšení teploty urych-
luje kolonizaci a růst mikroflóry. Např. je-li relativní vlhkost vyšší než 65% a teplota vzdu-
chu blízká 18 – 20 °C, může zvýšení teploty vzduchu o 2 – 3 °C stimulovat růstu hub a tím 
tak ohrozit organické materiály, jako je textil, dřevo nebo papír. To samé platí pro nástěnné 
malby, omítky a štuky při relativní vlhkosti vyšší než 80% a při teplotách blízkým 14 – 15°C. 
Výkyvy relativní vlhkosti a teploty vzduchu mohou zvyšovat permeabilitu pórových mate-
riálů a tím tak umožňují růst sporů. V případě, že se v interiéru vyskytuje vysoká mikrobiální 
kontaminace spolu s vysokými hodnotami relativní vlhkosti, mohou výkyvy teploty vzduchu 
napomáhat k výskytu hub [43]. 

V boji proti mikrobiálnímu rozkladu může větrání hrát pozitivní i negativní roli. Na jedné 
straně může větrání vést k transportu biologických částic po interiéru. Na straně druhé může 
vést k dehydrataci buněk v časných fázích kolonizace a blokovat tak biologický růst. Za 
normálních okolností však pohyb vzduchu jako sám o sobě nepředstavuje významný faktor. 
Větrání interiérů ovlivňuje mikrobiální růst ve většině případů nepřímo, tzn., že nejprve 
ovlivní hodnotu teploty vzduchu a relativní vlhkosti, která pak ovlivní mikrobiální růst. Z 
biologického hlediska je variabilita teploty vzduchu rizikovým faktorem pouze ve vlhkém 
prostředí a za přítomnosti materiálů, které podporují mikrobiální růst [43]. 

S mírou vlhkosti v interiéru souvisí i problematika kondenzace na površích. Konstrukce s 
nízkou povrchovou teplotou jsou nejcitlivějšími oblastmi pro plísně z důvodu zvýšení rela-
tivní vlhkosti. Tyto nízké teploty se vyskytují zejména v místech, jako jsou tepelné mosty, 
rohové oblasti, studené podkroví atd. [46]. Za účelem eliminace kondenzace na površích 
interiéru je nutné zvýšit teplotu povrchů samotných konstrukcí (stěny, stropy, podlaha, …). 
Ohřívání pouze vzduchu by pro snížení kondenzace bylo zbytečné do té doby, než by teplota 
vzduchu nezvýšila teplotu povrchů nad rosný bod. Povrchová teplota stěn může být zvýšena 
použitím vysokoteplotních dálkových IR zářičů nebo pomocí elektrických topných kabelů 
nebo trubek horké vody do stěn. Druhá ze zmiňovaných metod je však invazivní. Problema-
tickým místem z hlediska kondenzace představují okna, které snadno dosáhnou rosného 
bodu bez ohledu na topný systém [43].  
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2.3.3 Stanovení tolerované zóny 

Vzhledem k tomu, že každý interiér je jedinečný a obsahuje různé materiály, není možné 
stanovit ideální podmínky pro všechny objekty. Přesto jsou dostupné různé publikace a lite-
ratura, které se snaží definovat všeobecné podmínky a vytvořit tak jednotný návod, jaké 
parametry v objektu zvolit. 

Jedním z nejvíce rozšířeným je ASHRAE standard [47], kde jsou v kapitole 21 definovány 
požadované podmínky pro uchování historických interiérů. Tato norma dělí interiéry do jed-
notlivých kategorií dle míry rizika poškození (Tabulka 1). Většina obvyklých interiérů spadá 
do kategorie B, která představuje přijatelné riziko. Pro dosažení přijatelného rizika je nutné 
dodržet maximální odchylky ±10 % RH a ±5 K od ideálních hodnot 50 % RH a 20 °C. 
Extrémně vysoké riziko představuje kategorie D pro hodnoty relativní vlhkosti vyšší 
než 75 % [47]. 

Tabulka 1: Specifikace teploty vzduchu a relativní vlhkosti dle ASHRAE [47] 

 

Další významnou normu představuje EN 15757: 2010 Conservation of cultural propery. Spe-
cifications for temperature and relative humidity to limit climate – induced mechanical da-
mage in organic [40]. Jak již bylo uvedeno výše, tato norma mimo jiné definuje přijatelné 
riziko výkyvů relativní vlhkosti pro krátkodobé výkyvy a sezónní cykly. Tato norma říká, 
že je-li relativní vlhkost stabilní, není třeba měnit parametry vnitřního klimatu. Pokud sta-
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bilní není, stanoví se bezpečný rozsah metodou, která vyloučí 14 % z těch nejvyšších a nej-
rizikovějších výkyvů. Přitom platí, že výkyvy relativní vlhkosti v rozsahu 10 % hodnoty od-
chylky od průměrné sezónní hodnoty mohou být akceptovány pod dohledem 
restaurátora [40].   

Další příručka vydaná NMDC (National Museum Directors´ Council) představuje Bizot 
Green Protocol vydaný v roce 2015 [48]. I tato norma stanovuje přijatelné rozmezí pro vět-
šinu objektů na 40 – 60 % relativní vlhkosti a teplotu 16 – 25 °C. Přičemž maximální výkyv 
relativní vlhkosti představuje ± 10% během 24 hodin. Přesto příručka nařizuje vyhodnocení 
parametrů tolerované zóny na základě posouzení restaurátorem.  

V České Republice vyšla publikace vydaná Národním Památkovým ústavem [37], která si 
dává za cíl rozšířit celkové povědomí o vnitřním klimatu historických budov. Tato příručka 
stanovuje limit pro výkyv relativní vlhkosti 15 % během jednoho dne [37].  

Mimo výše uvedených publikací bylo vydáno několik dalších příruček [49], [29], [50], 
[51], [52], aj. Ty definují přijatelné parametry vnitřního prostředí v historických objektech. 
Stanovení tolerované zóny se významněji neliší od citovaných norem [47] a [40].   

2.4 Možnosti řešení úpravy vnitřního prostředí 
v historických objektech 

V této kapitole jsou stručně popsány možnosti, kterými je možné řešit úpravy vnitřního pro-
středí v historických objektech. Konkrétních způsobů, jak dosáhnout požadovaných parame-
trů, je velké množství a podrobný popis každého specifického řešení vzhledem k rozsahu 
zde není uveden. Nicméně tato opatření jsou rozdělena do tří základních skupin, které dělí 
možnosti dle ekonomického aspektu na nízko nákladové, středně nákladové a vysoko nákla-
dové (Obr. 4). Vzhledem k faktu, že velká část (možná naprostá většina) historických staveb 
v ČR dosáhne vlivem svým možností pouze na třetí skupinu (nízko nákladové opatření), je 
na toto téma zaměřena zbylá část práce.  
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Obr. 4: Hierarchie opatření vedoucí k lepším podmínkám vnitřního mikroklima 

 

2.4.1 Nízko nákladová opatření 

Jak bylo uvedeno výše, v těchto opatřeních je autorkou práce spatřován velký potenciál pro 
vnitřní prostředí v historických budovách, proto je zbytek dalších kapitol věnován právě té-
matu přirozeného větrání. Specifickým případem přívodu venkovního neupraveného vzdu-
chu je adaptivní větrání, které je podrobněji popsáno v samostatné kapitole: 2.5 Adaptivní 
větrání. Přestože adaptivní větrání není vhodné pro všechny objekty, lze v určitých přípa-
dech dosáhnout zlepšení vnitřního prostředí s minimální vloženou energií.  

2.4.2 Středně nákladová opatření 

Středně nákladová opatření zahrnují instalaci jednoduchých technických systémů, které ke 
svému provozu potřebují určité množství energie. Mezi středně nákladová opatření můžeme 
zahrnout instalaci vytápění, případně mobilní odvlhčování. Pomineme-li instalaci vytápění 
z hlediska komfortu uživatelů, je temperování často využíváno k redukci relativní vlhkosti, 
která s teplotou úzce souvisí. Právě zvýšená vlhkost je častým neduhem, který musí značná 
část historických interiérů řešit. Další možnost, jak redukovat vlhkost v interiéru, předsta-
vuje instalace odvlhčovače.  
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Studie prezentovaná v lit. [53] dokazuje, že pomocí temperování i odvlhčování lze dosáh-
nout požadovaných hodnot relativní vlhkosti. Vzhledem k tomu, že regulace relativní vlh-
kosti v interiéru úpravou absolutní vlhkosti je rychlejší a účinnější než regulace vlhkosti 
pomocí změny teploty, lze odvlhčovačem dosáhnout stabilnějších hodnot než u klasického 
vytápění [54].  

V případě vytápění historického interiéru na základě hodnot získaných z vlhkoměru je kla-
den důraz na udržování přijatelného rozmezí relativní vlhkosti na úkor snížení pohodlí pro 
uživatele objektu. V takto řízených otopných systémech může docházet k situaci, kdy je ob-
jekt temperován v letním období, a naopak vytápění je vypnuté v zimním období. Důvodem 
je velmi nízký obsah vodní páry v chladném zimním vzduchu. Ten po ohřátí často dosahuje 
kriticky nízkých hodnot relativní vlhkosti a interiér neúměrně vysušuje [55]. Naopak v let-
ním období, kdy objekty obvykle vytápěny nejsou, jsou hodnoty relativní vlhkosti vzduchu 
v interiéru, vlivem vlhkého venkovního vzduchu, obvykle za hranicí tolerované zóny. Řízení 
topného systému pomocí hodnot získaných z vlhkoměru je v zimním období omezeno na 
udržování přijatelné hodnoty pro uživatele, ovšem, v případě rizika překročení hodnoty pro 
kriticky nízké hodnoty relativní vlhkosti je topný systém vypnut. Naopak spuštění topného 
systému je možné i mimo topnou sezónu, pokud hrozí riziko překročení horní hranice pro 
hodnotu relativní vlhkosti.  

Otopný systém řízený vlhkostí byl zkoumán u dvou případů významných nizozemských pa-
mátek [56]. První z nich představuje Lovecký zámeček St. Hubertus, který je využíván pro 
svatby a jiné významné společenské události, s průměrným ročním počtem návštěvníků 
okolo 27 tisíc osob. Druhý zkoumaný objekt je Muiden Castle, jehož hlavní funkcí je mu-
zeum. Mimo to se zde pořádají svatby, večírky a jiné oslavy. Průměrný roční počet návštěv-
níků je 115 tisíc osob. V obou budovách byl systém zkoumán numerickou simulací i 
experimentem [56]. Numerický model, který zkoumá strategii kontroly otopného systému 
pomocí vlhkoměru je založen na několika podmínkách, které mají svoji hierarchii důleži-
tosti. Podmínky pro vytápění jsou nastaveny s ohledem na předem vymezenou tolerovanou 
zónu teploty vzduchu a relativní vlhkosti (Tabulka 2). Hierarchie podmínek pro provoz top-
ného systému je nastavena přednostně pro teplotu vzduchu s ohledem na předem definova-
nou tolerovanou zónu (v tomto případě 10°C – 25°C). Pouze pokud teplota leží v tomto 
rozmezí, je sepnuto rozhodování podle vlhkosti [56]. 

Tabulka 2: Setpoint pro kontrolní zařízení v modelu [56] 

 

V prezentované studii bylo zjištěno výrazné omezení kolísání relativní vlhkosti oproti kla-
sickému systému řízení podle teploty. Systémem vytápění pomocí vlhkoměru bylo i sníženo 
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množství energie na provoz. Samozřejmě tento fakt je vykoupen sníženým komfortem pro 
návštěvníky objektu z hlediska teploty vzduchu. Míra komfortu pro uživatele a udržování 
přijatelného rozmezí relativní vlhkosti vzduchu pro interiér je možné korigovat pomocí zú-
žení (resp. rozšíření) tolerované zóny teploty vzduchu [56]. 

2.4.3 Vysoko nákladová opatření  

Poslední možnost k přístupu řešení vnitřního prostředí v historických objektech se týká in-
teriéru s velmi vysokým kulturním a historickým významem, kde většinou ekonomický 
aspekt hraje až druhou roli a nejdůležitější hledisko představuje záchrana interiéru. V tako-
vých případech je obvykle použito několika kroků, které důkladně analyzují vnitřní prostředí 
v interiéru a následně je teprve vybrána vhodná varianta, přizpůsobena pro potřeby interiéru. 
Úprava vnitřního prostředí zahrnuje instalaci sofistikovaných systémů s aktivním monito-
ringem, který reaguje na aktuální parametry vnitřního prostředí. Tím je obvykle trvale dosa-
ženo požadovaných parametrů. Samozřejmě zvýšený komfort v oblasti vnitřního prostředí 
je vykoupen zvýšenými náklady na realizaci a provoz technických systémů.  

Nutno dodat, že vnitřní prostředí v historických objektech je velmi specifická záležitost a 
bez předchozí znalosti tepelně – vlhkostních pochodů v interiéru nemusí být dosaženo zá-
chrany interiéru ani v případě instalace moderních systémů na úpravu vzduchu [57], [58]. 
Z tohoto důvodu je nutné před samotnou instalací systémů provést mikroklimatickou ana-
lýzu. 

Pro mikroklimatickou analýzu, jejímž účelem je zabránění působení jevů způsobující degra-
daci a uchování interiéru, lze použít různé způsoby a metody zkoumání vnitřního prostředí. 
Jednou z možností je monitoring vnitřního prostředí a okolních klimatických podmínek.  
Monitoring je jednou z preferovaných možností, protože odráží skutečný stav prostředí. 
Přesto je nutné provádět průzkum dostatečně dlouhou dobu a v bezprostřední blízkosti arte-
faktů, které jsou předmětem zájmu. To může obvykle zahrnovat velké množství senzorů a 
dlouhodobé monitorování, aby bylo možné odhalit všechny změny ve střednědobém a dlou-
hodobém horizontu [59].  

Další možností je použití simulace budov. Konkrétně metoda CFD (Computational Fluid 
Dynamics) umožňuje vytvořit obraz proudění v prostoru. Tato metoda vyžaduje rozdělení 
prostoru pomocí výpočetní sítě. Výpočet pak probíhá pro každou buňku zvlášť 
(viz. kap. 4.3 Matematické modelování vnitřního prostředí v historických objektech). U 
velmi významných staveb probíhají obvykle tyto metody paralelně a výsledky jsou verifi-
kací druhé varianty.  

Využití simulačního programu v kombinaci s monitoringem přispělo k záchraně cenné 
fresky Camera Picta ze 14. století v italské Mantově [60]. Ta je umístěná v historickém ob-
jektu, nyní využívaném jako obřadní síň. V první fázi bylo provedeno dlouhodobé monito-
rování v devíti bodech místnosti, zejména v místech předpokladu tepelných mostů. Poté byla 
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zvolena metoda CFD. Naměřené hodnoty byly použity jako výchozí podmínky, které po-
mohly optimalizovat model a zpřesnit tak matematické řešení. Použitá metoda konečných 
prvků potvrdila mnoho předpokladů, ale pro dosažení odpovídajících výsledků byla ještě 
zpřesněna na základě experimentálního měření, které umožnilo vyhodnotit rozsah chyb. 
Tato metoda určila pohyb tepla prostorem a především ověřila dopad nově navrhovaného 
systému upravující rychlost proudění vzduchu, zejména kolem fresek. Zároveň umožnila dát 
do vzájemného souladu požadovaný průtok vzduchu, tepelnou energii z návštěvníků a teplo 
přenášené přes chladné povrchy nebo otevíráním dveří. Tento příklad poukazuje na nutnost 
důkladné analýzy objektu, dříve než dojde k zásahům do konstrukce. Monitorování a CFD 
analýza pomohla navrhnout optimální řešení technologií pro úpravu a distribuci vzduchu. 
Tento systém je řízen automatizací napojenou na senzory v místnosti [60]. 

Nutnost monitoringu dokládá i případ kaple sv. Kříže na hradě Karlštějn, kde byly prvotní 
monitoring stavu prostředí a dodatečná instalace vzduchotechnického systému s aktivním 
monitoringem použity k ochraně 129 gotických obrazů. Vzhledem k charakteru objektu a 
jeho ohromné tepelné setrvačnosti je udržení „galerijního“ prostředí s konstantní teplotou a 
relativní vlhkostí prakticky nedosažitelné. Proto byla použita metoda s použitím vhodné 
roční teplotní křivky, která vychází ze sorpčních izoterem materiálů obrazů. Pro její volbu 
bylo nutné přizpůsobit relativní vlhkost k měnící se teplotě v interiéru [61], [62].  

2.5 Adaptivní větrání 
Následující kapitola se zabývá adaptivním větráním jako jedním z nízkonákladových opat-
ření pro úpravu vnitřního prostředí v historických objektech. Vzhledem k důležitosti nale-
zení možného řešení pro širokou škálu historických budov, které si z provozních i 
pořizovacích nákladů nemohou dovolit drahé instalace, byla adaptivnímu větrání věnována 
velká část celé práce. 

2.5.1 Princip funkce adaptivního větrání 

Jak již bylo zmiňováno v předchozích kapitolách, větrání, ale i samotná infiltrace, v prostoru 
historických budov je komplexní jev, který má dopad na celkovou tepelně vlhkostní bilanci. 
Zatímco infiltrace je způsobená prostupem vzduchu skrz netěsnosti obálky budovy a její 
míra je závislá více méně pouze na stavu konstrukce, větrání je téměř vždy způsobeno ote-
vřením výplní otvorů a je výsledkem chování člověka. Dopad zvýšení přísunu venkovního 
vzduchu může být pozitivní v podobě celkové snížení úrovně vlhkosti, zvýšení teploty aj. 
Nicméně při nevhodném rozložení klimatických podmínek a tepelně vlhkostních poměrů v 
interiéru je možné způsobit náhlým přísunem venkovního vzduchu celkové zhoršení tepelně 
vlhkostních parametrů, a tím tak přispět k nevratnému poškození materiálů v interi-
éru [63], [54]. Typickým příkladem je otevření oken a dveří u budov s masivní kamennou 
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konstrukcí v jarním období, kdy jsou teploty vlivem naakumulovaného chladu stále nízké a 
přísun teplého vzduchu vede ke zvýšení relativní vlhkosti (viz. kap. 2.3 Problematika vnitř-
ního prostředí v historických interiérech).  

Adaptivní větrání funguje na principu zhodnocení stavu parametrů v interiéru a externích 
klimatických dat. Většina známých aplikací adaptivního větrání, které jsou popsány v násle-
dujících kapitolách, zohledňuje aktuální data v okamžitém stavu a na základě jednoduchého 
algoritmu dá okamžitý příkaz pro přísun venkovního vzduchu, resp. jeho snížení. Pokroči-
lejší aplikace by mohly být schopny zohlednit i data zpět v čase.  

Nastavení okrajových podmínek pro přísun venkovního vzduchu je vždy závislé na konkrét-
ním objektu a zejména na konkrétním problému, se kterým se daný objekt potýká. Proto by 
vždy samotné aplikaci adaptivního větrání měla předcházet důkladná analýza stavu vnitřního 
prostředí opřená o monitoring v dostatečně dlouhém časovém období. V případě historic-
kých objektů se většinou jedná o vysoké hodnoty relativní i absolutní vlhkosti a nízké hod-
noty teploty vzduchu. V prostorech s pobytem osob může být rozhodujícím parametrem 
např. koncentrace CO2. Algoritmus větrání je pak nastaven s ohledem na dosažení sledova-
ných parametrů nebo snížení koncentrace sledované škodliviny. 

2.5.2 Způsoby aplikace adaptivního větrání 

Větrání může být zajištěno pouze přirozeným způsobem za pomoci rozdílu tlaku vzduchu a 
působení větru nebo, v případě nevyhovující podmínky pro přirozené větrání, za pomoci 
ventilátoru. 

Přívod vzduchu přirozeným větráním 

Varianta přirozeného větrání nezahrnuje více méně žádné náklady na provoz, s výjimkou 
vytápěných objektů zaměřených pouze na odvod vlhkosti. V těchto případech mohou nastat 
zvýšené náklady na provoz vytápění vlivem větrání. Přestože otevírání oken a dveří předsta-
vuje jednoduchý způsob jak kontrolovat zvýšení a snížení přísunu venkovního vzduchu, vy-
žaduje tato metoda značné odborné znalosti. Z tohoto důvodu je velmi obtížné pro běžnou 
obsluhu objektu stanovit přijatelné klimatické podmínky pro větrání [64].  Řešením tohoto 
problému je instalace zařízení, které je schopné na základě monitorovaných dat samo vy-
hodnotit stav aktuálních podmínek a obsluze dát pokyn k otevření, nebo zavření, výplní ot-
vorů [65]. Další úskalí varianty přirozeného větrání představuje téměř nemožné stanovení 
množství přiváděného vzduchu a celkový odhad, zda otevřenými okny proudí dostatečné 
množství vzduchu, které dokáže ovlivnit vnitřní parametry. I tento problém je možné elimi-
novat chytrým monitorovacím systémem, který je schopný vyhodnotit změnu tepelně vlh-
kostních parametrů po otevření oken a opět dát zpětnou vazbu obsluze. Účinky přirozeného 
větrání lze zvýšit, popř. eliminovat použitím vhodné větrací strategie (viz. kap. 4.2 Přirozené 
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větrání). Přestože přesné stanovení rozdílů mezi jednotlivými strategiemi je obtížné defino-
vat a není známá studie, která by toto všeobecně kvantifikovala, lze předpokládat, že příčné 
provětrávání bude mít jistě významnější efekt na celkové zvýšení násobnosti výměny vzdu-
chu [66]. 

Nucený přívod vzduchu 

Pro funkčnost přirozeného větrání je zapotřebí externí síly na základě tlakových rozdílů vy-
volaných větrem a rozdílem hustot vzduchu (viz. kap. 4.2). Výsledný vliv této síly je dyna-
mickou veličinou, měnící se v čase v závislosti na klimatických podmínkách.  Z tohoto 
důvodu je obtížně stanovitelné množství přiváděného vzduchu a za určitých podmínek k 
přirozenému větrání nedochází vůbec. Tento problém je možné vyřešit instalací ventilátoru, 
který je schopen zajistit požadované množství čerstvého venkovního neupraveného vzdu-
chu. Oproti klasickému vzduchotechnickému systému není třeba náročná instalace, která je 
s distribucí vzduchu spojená a v případě historických objektů i často neproveditelná. Apli-
kace adaptivního větrání s nucených přísunem vzduchu vyžaduje pouze osazení přívodního 
potrubí s ventilátorem a místo pro odvod vzduchu.  

Tento systém byl použit pro zlepšení kvality vnitřního prostředí u kostela v Dánsku a Švéd-
sku [64]. Princip systému adaptivního větrání je znázorněn ve schématu na Obr. 5 [64]. V 
tomto případě byl v kostele instalován ventilátor s výkonem 500 m3/h na přívodním potrubí. 
Ventilátor byl osazen do podkrovního prostoru, aby nerušil hlavní prostor kostela po vizuální 
nebo akustické stránce. Spuštění (resp. vypnutí) ventilátoru je zajištěno pomocí kontrolní 
jednotky složené z počítače a dvou senzorů, každý pro interiér a exteriér. Senzory jsou 
schopny monitorovat v aktuálním čase hodnoty teploty vzduchu a relativní vlhkost vzduchu. 
Naměřené hodnoty jsou odeslány do PC, který následně naměřená data vyhodnotí a doporučí 
spuštění nebo vypnutí ventilátoru zajišťujícího 

 přívod venkovního vzduchu [64]. 
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Obr. 5: Schéma principu využití adaptivního větrání s instalací ventilátoru. Provoz ventilátoru je řízen 
počítačem napojeným na vnitřní a venkovní senzor [64] 

2.5.3 Přehled současných aplikací adaptivního větrání v historických a jiných 
objektech 

Důležitým výchozím stavem pro start používání adaptivního větrání je průzkum současných 
aplikací a jejich výsledků. Z těchto studií je v následujících kapitolách, které popisují prak-
tickou část, vycházeno.  Zařízení, která mají za úkol řídit přísun venkovního vzduchu do 
interiéru, byla již testována na několika studiích. V následujících odstavcích jsou shrnuty 
jednotlivé instalace u nás i v zahraničí. Analýza současného stavu se zaměřila zejména na 
aplikace adaptivního větrání v historických budovách, kterými se zabývá i celá práce. 

Snižování vlhkosti 

Old Building in Gotland 

   

Obr. 6: Výzkum byl zaměřen na přízemí v jižní části budovy. Kruh vyznačuje polohu ventilátoru [67].  
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Objekt z 18. století (Obr. 6) je postaven z vápencové kamenné zdi o tloušťce 600 mm a okna 
jsou z jednoduchého zasklení. Budova je přirozeně větrána, zejména krbem uprostřed dis-
pozice. Poté, co byla budova dlouho neobydlena, prošla v 90. letech rozsáhlou rekonstrukcí. 
Nicméně po restaurátorském zásahu zůstala budova opět nevyužita a v prvním podlaží se 
velmi krátce po rekonstrukci začaly objevovat vážné problémy s vlhkostí. Budova je po vět-
šinu roku neobydlena. Využívána je pouze část letního období. Na základě dlouhodobého 
monitoringu byl potvrzen předpoklad zdroje vlhkosti v interiéru [67].  

Spotřeba elektřiny na provoz ventilátoru zajišťující větrání prostoru byla nižší než 200 kWh 
během jednoho zkoumaného roku. Pomocí ventilátoru bylo dosaženo výměny v rozmezí 2,3 
– 3,1 násobnosti za hodinu. Ventilátor byl v provozu vždy, když absolutní vlhkost v interiéru 
dosahovala vyšších hodnot než v exteriéru. Přestože byl jasně prokázán dodatečný zdroj 
vlhkosti (pravděpodobně evaporací přes podlahu ze základových konstrukcí), měřením bylo 
prokázáno, že v 30 % času by vlivem větrání docházelo k opačnému efektu, tedy zvyšování 
vlhkosti. Aplikací adaptivního větrání bylo možné odvést z interiéru okolo 1600 kg vody 
během sledovaného jednoho roku. Řízení adaptivního větrání nebylo vázané na teplotu 
vzduchu. Vzhledem k tomu, že v typickém denním cyklu jsou v době spuštění ventilátoru 
denní teploty v exteriéru nižší, vede adaptivní větrání ke snižování interiérové teploty. Je 
nutné tedy počítat se zvýšením relativní vlhkosti, přestože absolutní hodnota vlhkosti je 
nižší. Samotný trend hodnot relativní vlhkosti nevykazuje žádný efekt v kontextu dlouhodo-
bého horizontu. Při bližším zkoumání denních cyklů není zjevný vliv během krátkého časo-
vého úseku. Přesto je možné předpokládat, že k relativně nepatrnému zvýšení kolísání 
hodnot relativní vlhkosti dochází. Tyto změny mohou mít významnější vliv, který bude 
možné pozorovat v období několika let. Hodnoty krátkodobých výkyvů relativní vlhkosti 
jsou dle [40] na akceptovatelné úrovni [67]. 

Church of Zillis in Switzerland 

   

Obr. 7: Kostel St. Martin v Zillis. Pohled do interiéru: románská loď s malovaným dřevěným stropem, 
v pozadí gotický presbytář (obr. dostupný z [68])  
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V kostele Zillis (Obr. 7) bylo použito adaptivní větrání pro regulaci relativní vlhkosti. Zá-
kladní podmínka pro větrání byla nastavena pro nižší vnější vzdušnou vlhkost oproti vnitřní. 
Zároveň byly nastaveny další podmínky pro zabránění extrémně nízké relativní vlhkosti a 
teploty vzduchu. Podmínka zabránění větrání při nízkých teplotách znemožnila provoz zaří-
zení během zimních měsíců. Přísun vzduchu byl zajištěn pomocí ventilátoru, který byl na-
vržen na výměnu vzduchu 0,4 /h. Výsledky ukazují, že aplikace větrání měla pozitivní vliv 
na relativní vlhkost v kostele. Vzhledem k tomu, že při vypnutí ventilátorů došlo k odskočení 
relativní vlhkosti k vyšším hodnotám, se v tomto případě ukázala jako omezující faktor 
vzduchotěsnost budovy. Během dvouletého zkušebního období byl ventilační systém v pro-
vozu zhruba polovinu času a odstranil z objektu okolo 3400 litrů vody. Průměrný rozdíl 
měrné vlhkosti vzduchu mezi vnějším a vnitřním prostředím byl kolem 0,47 g/m3 během 
aktivního provozu systému [69]. 

Kontrola relativní vlhkosti v nevytápěných půdách – Švédsko 

Hagentoft a Sasic se ve své studii [70] zabývají kvalitou vnitřního prostředí v půdních pro-
storech, které nejsou vytápěny a obývány. Předmětem studie je osm objektů s nevytápěnými 
půdními prostory. Hlavní problém těchto prostorů představuje vlhkost, která se netěsnostmi 
v konstrukci dostává jednak z vnitřního obývaného prostoru, ale i z vnějšího prostředí. To 
má za následek vysoké hodnoty relativní vlhkosti v prostoru půdy zejména v zimním období, 
které mohou vést k růstu plísní na střešní konstrukci navržené ze dřeva. Tento problém se 
ještě více zvyšuje v důsledku sálání noční oblohy a prochládání povrchu konstrukce, na kte-
rém následně kondenzuje vodní pára. Švédský stavební sektor všeobecně nedoporučuje pří-
liš nízkou, nebo vysokou míru ventilace nevytápěných podkrovních prostorů. V případě 
příliš nízkého množství venkovního vzduchu nastává problém s hromaděním měrné vlh-
kosti, naopak nadměrné větrání vede k prochládání a vysoké míře relativní vlhkosti. Vzhle-
dem k tomu, že přirozené větrání je dynamický proces a jeho efekt je závislý na neustále se 
měnících klimatických podmínkách, je pevné otevření oken, nebo ventilačních otvorů v pro-
storu půdy nevhodným řešením [70].  

V této studii bylo k zajištění vzduchotěsnosti prostoru půdy použito standardní izolace a 
přívod vzduchu byl kontrolován pomocí senzorů pro prostor půdy a klimatických dat, kdy v 
případě potenciálu pro vyschnutí půdního prostoru byl sepnut ventilátor. Po aplikaci adap-
tivního větrání dosahovaly hodnoty vlhkosti nižší hodnoty a riziko růstu plísní dramaticky 
kleslo.  

V jedné z prezentovaných studií v publikaci [70] je odsávací ventilátor umístěn na jednom 
z krbových prostorů (Obr. 8). Přívod vzduchu byl zajištěn převážně otevřeným kouřovodem 
z jiného krbu. Celý systém fungoval bez použití klapek. 
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Obr. 8: Adaptivní větrání nevytápěné půdy [70] 

Gate Hall Lorsch – Německo 

 

Obr. 9: Gate Hall Lorsch. Horní patro je vymalováno románskými nástěnnými malbami. V bočních 
věžích jsou umístěna schodiště (obr. dostupný z [71]) 

Studie [42] zkoumá možnosti pro nový koncept udržování, případně zlepšení, vnitřního pro-
středí v románské kapli z 9. století Gate Hall Lorsch v Německu (Obr. 9), která je jedním z 
nejvýraznějších příkladů karolínské architektury v Německu. V tomto případě není základní 
motivací pro užití adaptivního větrání vysoká míra vlhkosti, která by byla pro interiér defi-
nována. Cílem studie je zhodnotit možnosti nového konceptu pro vnitřní prostředí, které v 
současné době není klimatizováno. Přestože v tomto případě není základní motivací vysoká 
míra vlhkosti v interiéru, z předchozích měření vyplývá, že hodnoty relativní vlhkosti se 
pohybují všeobecně ve vyšších hodnotách, přestože není definován žádný zdroj vlhkosti 
(např. v podobě vzlínání, zatékání, …) [42]. 

Studie zkoumá potenciál adaptivního větrání pro možné snížení vlhkosti v interiéru. Vyhod-
nocení možné efektivity bylo rozděleno do tří kategorií:  
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 snižování vlhkosti větráním není potřeba (hodnota relativní vlhkosti se nachází 
pod kritickou hranicí) 

 snižování vlhkosti je potřeba, ale není možné pomocí venkovního vzduchu (hod-
nota měrné vlhkosti v exteriéru je vyšší než v interiéru) 

 snižování vlhkosti je potřeba a lze toho dosáhnout přívodem venkovního vzduchu 

Studie ukázala, že více než polovině času (58%) během roku nebylo nutné hodnotu relativní 
vlhkosti snižovat. Situace, kdy hodnoty relativní vlhkosti přesáhly kritickou hodnotu, bylo 
možné v 26 % snižovat větráním. V dalších 15 % času, kdy bylo nutné hodnotu relativní 
vlhkosti snížit, nedosahovaly klimatické podmínky vhodných hodnot (Tabulka 3) [42]. 

Tabulka 3: Potenciál využití adaptivního větrání [42] 

Větrání Čas během roku 

[h] 

Není třeba 5111 
Je třeba a je možné 2309 

Je třeba, ale není možné 1316 

Udržování vlhkosti 

Muiden castle – Nizozemsko 

 

Obr. 10: Muiden Castle – letecký pohled z jižní strany (obr. dostupný z [72]) 

Na hradě Muiden v Nizozemsku (Obr. 10) bylo použito adaptivní větrání pro udržení poža-
dovaného rozmezí relativní vlhkosti v interiéru. Ventilace byla řízena na základě vyhodno-
cení absolutní vlhkosti v interiéru i exteriéru. Vlhkoměry a teplotní čidla jsou instalovány v 
místech pro odvod vzduchu a jeho přívod.  

Přestože data uvedená ve studii představovali pouze krátké časové období, byly prezento-
vány výsledky numerické simulace během celého roku. Výsledky numerické simulace uka-
zují, že použití adaptivního větrání řízené na základě výsledků z vlhkoměru mohou zlepšit a 
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zachovat podmínky v historických budovách v Nizozemsku bez použití aktivního systému 
zvlhčování a odvlhčování [56].  

V tomto případě je objekt vybaven topným systémem. Větrání venkovním vzduchem je do-
poručeno zejména v případě zvýšené hodnoty vlhkosti a CO2 produkovanými návštěvníky. 
V tomto objektu je řízeno vnitřní prostředí s cílem uchovat historický interiér i za cenu sní-
žení komfortu v podobě nižší teploty pro návštěvníky [56]. Nadřazeným kontrolním systé-
mem je hlídání koncentrace CO2. 

Zvyšování teploty 

Klášter Plasy 

 

Obr. 11: Klášter Plasy – altán prelatury a barokní sýpky (obr. dostupný z [73]) 

Jedinečným případem z České republiky, kde je využíván princip adaptivního větrání, je 
klášter v Plasech. Cisterciánský klášter byl založen na řece Střele, na které mniši již ve stře-
dověku vybudovali umělý kanál vedoucí klášterním areálem, tzv. Královskou štolu, díky 
které poháněli vodu na mlýn a pilu. Základy konventu jsou postaveny z dubových kůlů za-
tlučených do země a na nich trámovém roštu. Z důvodu konzervace je tato konstrukce uměle 
zaplavena vodou, která zabraňuje působení vzduchu na dřevěnou konstrukci, a tím tak za-
braňuje hnilobě a degradaci konstrukce [74].  

Tato historická budova, která je založena na vodě, nemá v současné době instalován žádný 
topný systém a vnitřní teploty vzduchu se obvykle pohybují velmi nízko. Ve snaze zvýšit 
teplotu vzduchu byl vyvinut systém, který usnadňuje obsluze objektu určit, kdy je vhodné 
větrat, a tím tak zvyšovat teplotu pomocí teplejšího venkovního vzduchu. Vzhledem k cha-
rakteru budovy se povrchové teploty konstrukcí pohybují velmi nízko a přísun vlhkého ven-
kovního vzduchu by mohl způsobit kondenzaci na površích a tím tak její nevratnou 
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degradaci. Vyvinutý software AirflowOnline využívá k získání informací o aktuálním počasí 
server WolframAlpha. Aktuální hodnoty pro teplotu v bezprostřední blízkosti u zdí v sute-
rénu, kde jsou teploty nejnižší, se zadávají ručně obsluhou objektu. Program pak porovná 
teplotu u zdí s hodnotou rosného bodu v exteriéru a vyhodnotí, zda je vhodné větrat nebo ne. 
Tuto informaci pak sdělí zprávou na obrazovce počítače v kanceláři správy ob-
jektu [75], [76].   

Chlazení 

Využívání nočního větrání k celkovému snížení teploty v objektu je poměrně často využí-
vanou možností, zejména v některých typech objektů jako jsou administrativní budovy.  
Mnoho studií prokázalo, že vysoká teplená hmotnost objektu spolu s nočním větrám je vy-
soce efektivní pasivní chladící technika pro klima s odlišnými denními a nočními teplo-
tami [77], [78]. Prochládání hmoty během nočních hodin, kdy zpravidla není budova 
využívána, v kombinaci s dalšími pasivními opatřeními (efektivní stínění aj.) může zajistit 
komfortní tepelnou pohodu během dne bez nutnosti instalace chlazení. V případech, kdy 
samotné noční větrání není schopné zajistit dostatečný komfort a je nutná instalace chlazení, 
je možné pomocí nočního větrání snížit náklady na provoz chladícího zařízení [79].   

Použití této strategie pro objekty v mírném podnebí, kdy se teploty mohou nepravidelně 
měnit (tato situace může nastat i jako důsledek globálního oteplování [80]), může noční vě-
trání i negativně ovlivnit teplotu v objektu během následujícího dne. Tato situace může na-
stat zejména v přechodném období, kdy se venkovní teploty mohou velmi rychle měnit a v 
důsledku zvyšovat náklady na vytápění. Režim větrání by proto měl odpovídat momentálním 
potřebám na chlazení budovy a měl by se lišit podle aktuálních podmínek v objektu. To 
může být zajištěno nejprve výběrem vhodného průtoku pro denní a noční větrání venkovního 
vzduchu a zejména správným načasováním. Pro vhodné načasování je nutné vzít v potaz dva 
časové faktory: první faktor se váže k sezóně a vyjadřuje počáteční a koncový den během 
roku, druhý faktor vyjadřuje denní čas pro počátek a konec hodin během nočního větrání. 
Pro dobré využití strategie nočního větrání by tyto proměnné měly být definovány aktuálně 
podle klimatických aspektů a tepelné hmoty budovy. Bohužel ve většině případů jsou tyto 
hodnoty stanoveny fixně a způsobují tak plýtvání energie v potřebě na vytápění nebo chod 
ventilátorů [81].   

V lit. [81] je popsána studie, která si dává za cíl zlepšit strategii řízení nočního větrání, 
zejména v přechodném období, kdy pevné větrací schéma může způsobit významné tepelné 
ztráty nebo nedostatek tepelného komfortu způsobený velkými teplotními změnami. V cito-
vané studii je vyvinut algoritmus, který ovládá noční větrání pro různé druhy budov s různou 
tepelnou hmotností. V každém časovém kroku jsou vypočteny dvě proměnné: klouzavý prů-
měr venkovní a vnitřní teploty. Použitý algoritmus nočního větrání byl postaven na třech 
podmínkách: koeficient vztahující se k časové konstantě budovy a pak dvě vybrané požado-
vané hodnoty teploty, které jsou porovnávány s venkovní a vnitřní klouzavou průměrnou 
teplotou pro každý časový krok. Dvě zvolené žádané teploty, neboli vymezení tolerované 
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zóny, jsou specifikovány parametrickou studií realizovanou na budově tak, že minimalizují 
dobu diskomfortu, tepelné ztráty a energii na pohon ventilátorů. Studie provedená v lit. [81] 
ukazuje možné úspory v energii až o 30 % oproti klasickému nočnímu větrání a okolo 57 % 
méně hodin diskomfortu pro uživatele objektů. 

Kontrola CO2 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole u hradu Muiden, je možné nastavit větrací algo-
ritmus za cílem snížení koncentrace CO2 v interiéru a tím tak výrazně zlepšit vnitřní mikro-
klima. Ve chvíli, kdy je monitorována aktuální hodnota koncentrace CO2 je možné 
vyhodnotit potřebu přísunu čerstvého vzduchu a zvýšit výměnu vzduchu pouze ve chvíli, 
kdy je to skutečně třeba. Tím se výrazně sníží náklady na vytápění a je dosaženo výrazně 
nižšího početu hodin diskomfortu pro uživatele [82]. 

Systém adaptivního větrání, zejména pro kontrolu CO2 v místnosti, přivedla na trh v nedávné 
době firma Velux. Jejich systém řízení oken je napojen na monitoring vnitřního prostředí 
pomocí  NetAtmo a v případě vysoké koncentrace CO2 v interiéru sám otevře okno elektric-
kým pohonem. Okna jsou vybavena i senzorem proti dešti. Tento systém slibuje hodnoty 
CO2 pod kritický limit, ke kterému by mohlo dojít např. v obytných stavbách během noci. 
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3 Cíle práce 
Značná část objektů bez instalovaných systémů na úpravu vnitřního prostředí se potýká s 
nevyhovujícími tepelně vlhkostními parametry. Ve velké míře se jedná o historicky cenné 
interiéry, u kterých není instalace systémů na úpravu vzduchu možná z ekonomického hle-
diska, ale je náročná i samotná realizace. Tyto interiéry pak pod vlivem nevyhovujících hod-
not tepelně vlhkostního mikroklima degradují. Ve snaze zlepšení parametrů vnitřního 
prostředí jsou tyto interiéry často větrány, a to i ve chvíli, kdy je to pro interiér naprosto 
nevhodné. Přirozené větrání má pak spíše negativní dopad. Nejzásadnějším hlediskem chát-
rajících kulturních památek zůstává ekonomický aspekt a mylná představa o nutnosti insta-
lace plně automatických a tím i energeticky náročných systémů. V případech, kdy tyto 
instalace nejsou možné, je interiér ponechán bez další péče, případně je větrán, a to i při 
nepříznivých situacích. Pokud by v těchto případech byl aplikován vhodný algoritmus, adap-
tivní větrání by mohlo představovat cestu, jak dosáhnout ještě přijatelných parametrů s mi-
nimální vloženou energií.  

V současné době je u nás možné u nás zaznamenat několik málo instalací upravujících pří-
vod čerstvého vzduchu v závislosti na okamžitých klimatických podmínkách. Nicméně tyto 
instalace jsou zřídka opřeny o teoretický základ a větrání probíhá spíše na logické úvaze 
správce objektu. V častějších případech nejsou interiéry větrány vůbec. V tuto chvíli chybí 
jasná metodika, která by definovala algoritmus větrání pro několik typových situací a ob-
jektů, a kterou by bylo možná aplikovat v praxi. 

Dnešní trh je nasycen zařízeními, která jsou součástí vzduchotechnických systémů a jsou 
schopna reagovat na konkrétní okamžitý stav vzduchu v interiéru k dosažení žádaných pa-
rametrů uživatele tím, že udržují přesně definované mikroklima. Všechny tyto systémy po-
třebují velké množství energie, které se promítne do provozních nákladů. V tuto chvíli je 
možné na trhu najít určitý omezený počet zařízení, která využívají princip adaptivního vě-
trání. Nicméně tyto výrobky fungují na bázi velmi jednoduchých algoritmů, které není vždy 
možné použít. 

Autorka této práce je přesvědčena, že v současné době není na trhu dostupné vhodné zaří-
zení, které by se věnovalo aplikaci vhodných algoritmů větrání pro historické objekty. 

3.1 Metodika řešení 
Za účelem ověření hypotézy, že adaptivní větrání může vést ke zlepšení tepelně vlhkostních 
parametrů, byl vyvinut zjednodušený numerický model. Ten bude verifikován pomocí dat z 
monitoringu i laboratorně měřením. Tento model bude zkoumat několik typových objektů s 
charakteristickými problémy vnitřního prostředí. Tím bude možné stanovit, u jakých objektů 
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je možné očekávat příznivý efekt adaptivního větrání. Numerický model dále poslouží k 
definici algoritmů, které je vhodné použít pro daný typ objektu a klimatické podmínky.  

V rámci práce bude vyvinuto zařízení, kterým je možné řídit přívod vzduchu na základě 
předem definovaného algoritmu. Toto zařízení umožní verifikaci vyvinutého numerického 
modelu v laboratorních podmínkách. Řídící zařízení bude představovat naprogramovaný 
PLC panel s vytvořeným webovým rozhraním pro jeho budoucí snadné ovládání obsluhou.  

Řídicí jednotka bude instalována v laboratoři, kde bude ovládat přívod vzduchu do měřící 
kabiny pomocí ventilátoru. Jednotlivá měření budou zaměřena jednak na verifikaci nume-
rického modelu, ale zejména na ověření efektu adaptivního větrání. V rámci měření dojde k 
ověření, nebo zpřesnění algoritmu pro přívod vzduchu, který stanoví numerický model.  

Vývoj zařízení bude cílit k možnému budoucímu využití v objektech, kde by mohlo adap-
tivní větrání přinést zlepšení vnitřního prostředí.  

Poslední část práce je zaměřena na případové studie, kde je nastíněn předpokládaný efekt 
adaptivního větrání. Výsledky změny parametrů tepelně vlhkostního mikroklima v interiéru 
jsou prezentovány na základě hodnot získaných z numerického modelu, verifikovaného na-
měřenými hodnotami z monitoringu objektů. Názorná ukázka případových studií typických 
případů prezentuje výsledky, které je možné očekávat i u jiných, typologicky podobných 
objektů. Tím tak dává návod pro možné využití v ostatních objektech.   

3.2 Vymezení cílů práce 
Výše uvedené záměry lze shrnout do několika bodů, vymezující hlavní cíle práce: 

• Analýza stávajícího stavu v oblasti řešení problematiky vnitřního prostředí v histo-
rických budovách. Rešerše bude zaměřena na případy využívající adaptivní větrání 
a shrnutí základních teoretických poznatků v oblasti řešení dané problematiky.  

• Vytvoření zjednodušeného numerického modelu, který je schopen aplikovat pře-
dem definované algoritmy přísunu venkovního vzduchu.  

• Verifikace numerického modelu pomocí dat z monitoringu reálných objektů a labo-
ratorním měřením.  

• Definice algoritmů větrání pro různé modelové situace problematiky vnitřního pro-
středí.  

• Ověření definovaných algoritmů na verifikovaném numerickém modelu.  

• Aplikace verifikovaného numerického modelu na různé případové studie s růz-
nými algoritmy pro přívod venkovního vzduchu. Tím bude dosaženo definice ob-
jektů, u kterých je možné předpokládat pozitivní efekt adaptivního větrání.  
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• Vývoj zkušebního prototypu regulátoru pro adaptivní větrání  

• Návrh a testování simulátoru adaptivního větrání pro laboratorní experiment 

•  Ověření algoritmů větrání (definovaných v numerickém modelu) pomocí laborator-
ního měření na vyvíjeném zařízení 
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4 Teorie 

4.1 Obecně o vlhkém vzduchu 
Vlhký vzduch je směsí suchého vzduchu a vody. Jestliže je voda v této směsi v plynném 
stavu (vodní pára), jedná se o homogenní směs. V případě, že jsou ve vzduchu obsaženy 
různé fáze vody, jedná se o heterogenní směs. Heterogenní směsí může být:  

- částečně ve stavu páry a částečně ve stavu kapalném (kapky, déšť, mrholení, 
atd.),  

- částečně ve stavu páry a částečně ve stavu tuhém (ledové krystalky, sníh, atd.),   

- částečně ve stavu páry, částečně ve stavu kapalném a částečně ve stavu tuhém 
[83].  

Následující kapitoly se budou věnovat homogenní směsi. Pro vyjádření množství vodních 
par ve vzduchu slouží několik charakteristik popsaných v následujících kapitolách. 

4.1.1 Vybrané charakteristiky vlhkého vzduchu 

Kapitola popisuje základní parametry vlhkého vzduchu, které určují jeho vlastnosti.  

Parciální tlak syté vodní páry 

Celkový tlak vlhkého vzduchu je dán Daltonovým zákonem (1) [84]. Ten říká, že celkový 
tlak p je dán součtem dílčích (parciálních) tlaků jednotlivých složek. V případě vlhkého 
vzduchu se jedná o parciální tlak suchého vzduchu psv a parciální tlak vodní páry pvp. 

𝑝 = 𝑝 + 𝑝           (1) 

Množství vodní páry ve vlhkém vzduchu je dynamickou veličinou, která se v čase může 
měnit. V případě, že vzduch pojme maximální množství vodní páry, jedná se o stav nasycení.  
Hodnota parciálního tlaku syté vodní páry p´´vp  je přímo závislá na hodnotě T (teplota vzdu-
chu). Tuto hodnotu lze stanovit dle tabulky [85], nebo lze vyjádřit exponenciální 
funkcí (2) [86]. 

𝑝 = 610,78 . 𝑒 ,
 . ,        (2) 



4  Teorie 32 

Měrná a relativní vlhkost 

Relativní vlhkost vzduchu Rh v podstatě vyjadřuje míru nasycení vodní parou, tj. jak daleko 
je vlhký vzduch ke stavu nasycení.  Rh je definována poměrem parciálního tlaku vodní páry 
a parciálního tlaku syté vodní páry při konstantní teplotě, popř. vyjadřuje poměr absolutní 
vlhkosti daného vzduchu a absolutní vlhkosti nasyceného vzduchu při stejné teplotě. Rela-
tivní vlhkost vzduchu lze vyjádřit dle (3) [83]. Po dosazení je možné odvodit vztah, známe-
li měrnou hmotnost x a parciální tlak syté vodní páry p´´vp  (3). 

𝑅ℎ =  
´´

=  
.

´´ .( , )
        (3) 

Měrná vlhkost vzduchu x je definována jako poměr hmotnosti vodní páry a suchého vzdu-
chu. Jednotka pro měrnou vlhkost je g/kg s.v., vyjadřuje množství gramů vodní páry v 1 kg 
suchého vzduchu. Tato veličina ukazuje přesné množství vodní páry ve vzduchu.  Měrnou 
vlhkost lze definovat mimo jiné pomocí relativní vlhkosti a parciálního tlaku vodní páry 
dle (4) [87]. 

𝑥 = 0,622 .
 . ,  . ´´

 ´´
        (4) 

Rosný bod a kondenzace 

Teplota rosného bodu Tdp, je teplota zjistitelná pro daný stav vlhkého vzduchu při nasycení 
pro stejnou měrnou vlhkost a tlak jaké má uvažovaný stav vzduchu (5) [83]. 

𝑝 =  𝑝´´ (𝑇 )           (5) 

Rosný bod je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami, tzn. relativní 
vlhkost dosáhne 100 %. Pokud teplota klesne pod tento bod, nastává kondenzace. Teplota 
rosného bodu se mění s obsahem vodní páry ve vzduchu, lze tedy tuto hodnotu považovat 
za její vyjádření. 

Hodnota rosného bodu je možná pomocí výpočtu dle (6) [88], nebo pomocí h-x diagramu. 

𝑇 =  
,  . ( .

,  .

,
)

, (  .
,  .

,
)
        (6) 

4.1.2 Mísení vzduchu 

Pro mísení vzduchů platí vlhkostní i teplotní bilance.  

V případě změny vlhkosti vzduchu v interiéru vlivem venkovního vzduchu mluvíme o kon-
tinuálním směšování různých množství vlhkého vzduchu o různých stavech. Pro zjednodu-
šení lze uvažovat, že se jedná o izobarickou změnu.  Z prvního zákona termodynamiky (v 
případě zanedbání kinetické energie) lze stanovit vzájemný vztah mezi počátečními stavy 
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dvou různých plynů o různém množství a vlastností (vyjádřenými měrnou entalpií h1 a h2) a 
koncovým stavem po smísení. Kde výsledná veličina hi,3 (entalpie vzduchu) je dána vzta-
hem (7), který zahrnuje hmotnostní průtok vzduchu mv [85]. 

𝑚  . ℎ +  𝑚  . ℎ =  𝑚  . ℎ         (7) 

Obdobná analogie platí i pro vodní páru [83]. Z bilance toku hmotnosti vody lze vyjádřit 
veličinu x (měrná vlhkost). Kde x3 vyjadřuje výslednou hodnotu po smísení dvou počáteč-
ních stavů x1 a x2 (8) [89]. 

𝑚 , . 𝑥 +  𝑚 , . 𝑥 =  𝑚 , . 𝑥          (8) 

4.2 Přirozené větrání 
Aby bylo možné vést vzduchu do budovy a zase z budovy ven, je zapotřebí síly, která uvede 
vzduch do pohybu. V případě přirozeného větrání se jedná o externí hnací síly na základě 
tlakových rozdílů vyvolaných větrem a rozdílem hustot vzduchu. Tyto efekty téměř nikdy 
nepůsobí odděleně a zároveň se ovlivňují. Vzhledem k tomu, že základní hnací síly přiroze-
ného větrání jsou síly externí, prvním krokem ke stanovení přirozeného větrání je průzkum 
okolí stavby. Zcela odlišně budou tyto síly působit v centru městské zástavby a v otevřené 
krajině. Celkový výsledek a efektivita přirozeného větrání je dán spojením těchto externích 
sil a překážek, nebo naopak průchodů, které budou tento proud ovlivňovat a jsou určeny buď 
to samotnou budovou, nebo vztahem budovy k jeho okolí. Podmínka okolní zástavby, urču-
jící rychlost a směr větru, generuje větrné vzory pro určitý časový interval v průběhu roku, 
nebo dokonce dne. Prostorové uspořádání skladby samotné budovy a její nasměrování k 
hnacím silám, hraje klíčovou roli k umožnění výměny vzduchu. Tvar, výška, orientace a 
vnitřní dispozice určují odpor přirozenému proudění, nebo ho naopak podpoří. Míra inten-
zity výměny vzduchu tedy závisí na odporu větracího proudu [90]. 

Rozdíl hustoty vzduchu 

Větrání na základě rozdílů hustoty vzduchu je založeno na základním pravidle: teplý vzduch 
má menší hustotu než studený. Tento druh větrání uvažuje s podmínkou, že pro většinu roku 
je interiérový vzduch teplejší než exteriérový (Obr. 12). Na základě hydrostatického pravidla 
tlak v bodě klesá s výškou a rychlost poklesu je přímo úměrná hustotě plynu. Z důvodu 
různých změn tlaku po výšce pro interiér i exteriér vzniká tlakový rozdíl napříč stěnou. Vý-

měna vzduchu ventilačními prvky bude probíhat v poměru k tlakové diferenci ∆𝑝t (9) [90]. 

∆𝑝 = ∆𝜌  .  𝑔 . 𝑧          (9) 
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Obr. 12: Účinky rozdílných hustot vzduchu při zimním provozu (princip obrázku převzat z [90]) 

Přirozené větrání na základě rozdílné teploty vzduchu se řídí třemi základními pravidly: 

- Přiváděný vzduch do budovy je v rovnováze s odváděným. 
- Tlakový gradient je funkcí hustoty vzduchu. 
- Průtok skrz ventilační otvory závisí na jejich velikosti a tlakovém gradientu [91]. 

Pro stanovení směru proudění uvnitř budovy využívající rozdílných hustot vzduchu je důle-
žitá poloha neutrální osy. Ta je dána poměrem velikostí přívodních a odvodních otvorů, kdy 
v případě, že platí Ti ˃ Te, leží přívodní pod osou a odvodní na ní. V opačném případě, kdy 
Ti ˂ Te, budou přívodní a odvodní otvory obráceně. Pozice neutrální roviny se posouvá k 
většímu otvoru úměrně k velikosti její plochy (Obr. 13) [92]. Zároveň platí průtoková rov-
nováha množství přívodního a odvodního vzduchu, tzn. hmotnostní tok vzduchu do míst-
nosti ma se v ustáleném stavu rovná hmotnostnímu toku z místnosti ven (10) [92]. 

𝑚 =  𝐶 , . 𝐴 . 𝑤 . 𝜌 =  𝐶 , . 𝐴 . 𝑤 . 𝜌       (10) 

 

Obr. 13: Různé polohy neutrální osy pro různé velikosti ventilačních otvorů [92] 
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Přirozené větrání na základě rozdílů hustot vzduchu využívá dvě možné strategie. První 
předpokládá jednotnou teplotu v budově, která musí být nižší než venkovní teplota. Druhá 
možnost je udržovat vnitřní prostor pod teplotou exteriéru, např. pomocí nočního větrání a 
spoléhat pouze na vztlakový efekt [92]. 

Účinek větru 

Směr a rychlost větru jsou nestabilními veličinami. Výsledkem je neustále se měnící tlak 
působící na budovu a velmi obtížné přesné stanovení strategie přirozeného větrání. Princip 
větrání důsledkem větru funguje na podobných principech, jako v prvním případě s výjim-
kou tlakového gradientu způsobeného teplotou. Jak se vítr přibližuje fasádě, rychlost klesá 
a tlak stoupá. Jak vzduch obtéká budovu, urychluje po stranách a přes střechu, což má za 
následek snížení místního povrchového tlaku. Působením větru vznikne na návětrné straně 
budovy jistý přetlak a na závětrné straně naopak podtlak. Velikost přetlaku, resp. podtlaku 
(tlaková diference vyvolaná účinky větru) se vyjadřuje vztahem (11) [90], kde Cpi je tlakový 
součinitel větru, a lze zjistit na modelech v aerodynamických tunelech. Hodnota Cpi závisí 
na velikosti průvzdušnosti a tvaru budovy [90]. 

∆𝑝 = 0,5 𝜌 𝑊 𝐶          (11) 

Účinek větru na budovu závisí na rozložení tlaku po jejím povrchu. To je ovlivěno: 

- Rychlostí a směrem větru 
- Tvarem budovy [91] 

Spolupůsobení větru a teploty 

Obr. 14 ukazuje příklad spolupůsobení efektu rozdílů tlaků a vlivu větru. Pro zjednodušení 
není uvažováno s tvarem budovy. Část a) představuje výsledný tlakový rozdíl u každého 
otvoru vlivem rozdílných teplot interiéru a exteriéru. V části b) je znázorněna změna tlaku 
po výšce fasády způsobená větrem (v tomto případě na závětrné straně). Tento tlak je vždy 
ve vztahu k referenčnímu tlaku, který se vyskytuje v budově. Část c) ukazuje možnou kom-
binaci účinku větru a rozdílů teplot, kde tlakový rozdíl mění svojí orientaci mezi posledním 
přívodním a odvodním otvorem. Vyrovnání jednotlivých průtoků je dosaženo vhodným zvo-
lením velikostí jednotlivých ventilačních prvků. Přestože tlak způsobený větrem je negativní 
po celé výšce fasády, vnitřní tlak budovy je o to nižší na úrovni tří přívodních otvorů. Vý-
sledkem spolupůsobení větru a teploty je v tomto případě zvýšení efektu a podpoření se 
navzájem. Naopak, pokud by vítr měl opačný směr, mohl by způsobit rozdílný průtok vzdu-
chu. Pro výpočet celkového průtoku vzduchu budovou, musí být tyto dva efekty vzaty v 
úvahu vždy společně [90]. 



4  Teorie 36 

úroveň neutrálního 
tlaku

p  = pint ext

tlak vyvolaný
 rozdílem teplot

(a)

tlak vyvolaný
větrem

(b)

+ celkový tlak
(c) 

=

teplý 
(interiérový) 

vzduch

chladný
(exteriérový)

vzduch

vnitřní
(referenční)

tlak

vítr
(závětrná 
strana)

 

Obr. 14: Působení rozdílů tlaků a větru na fasádu objektu (princip obrázku převzat z [90]) 

Vliv okolní zástavby 

Jak bylo uvedeno výše, okolní zástavba má zásadní vliv na účinnost přirozeného větrání. 
Přesto, že okolní zeleň a vodní plochy dokáží ovlivnit venkovní teplotu a tím i účinek rozdílu 
hustot vzduchu, hlavní význam bude mít při ovlivňování směru a rychlosti větru, který ovliv-
ňuje tvar a výška okolních budov a poměr stran budovy a uličního koridoru. Navzdory tomu, 
že proudící vítr většinou postupuje v horizontálním směru, uvnitř městské mezní vrstvy, 
která by se dala definovat jako prostor vykazující efekt zástavby, se směr větru mění. Prou-
dění se mění v závislosti na tvaru a povrchu překážky. Oproti oblým objektům, podélné 
hranaté budovy dělí proudící vzduch a vznikají vzdušné víry (Obr. 15) [92]. 

 

Obr. 15: Jednotlivé zóny proudícího vzduchu vytvořené hranatým objektem [92]. 

E. Erell a D. Pearlmutter [93] definovali tři větrné režimy v městské zástavbě v závislosti na 
poloze uličního koridoru a směru větru nad vnitřní městskou mezní vrstvou: kolmo na ulici, 
rovnoběžně s ní a náhodný směr. Všechny tři vzory vykazují specifické sekundární proudění 
v uličním koridoru, které je charakterizováno komplikovaným určením rychlosti, směru a 
turbulence. Nejsložitější situace vzhledem k přirozenému větrání nastává, pokud vítr fouká 
kolmo na ulici. V tomto případě má proudění vzduchu charakter šroubovice a ventilační 
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otvory na uliční fasádě se neustále střídají mezi přívodními a odvodními prvky. Síla a rozsah 
větrné turbulence v uličním koridoru závisí na směru větru a proporcích ulice (Obr. 16) [93]. 

 

Obr. 16: Působení větru v uličním koridoru se mění v závislosti na směru větru [92]. 

4.3 Matematické modelování vnitřního prostředí 
historických budov 

Využívání matematických modelů při uchování historických interiérů hraje v posledních le-
tech důležitou roli. Tyto modely dokáží posoudit chování konstrukce a předpovědět dopad 
na kvalitu vnitřního prostředí při uvažovaných zásazích. Vzhledem k tomu, že každá změna 
vnitřního prostředí může vyvolat zásadní a nevratný dopad na historický interiér, je zejména 
schopnost predikce klíčovým faktorem. Numerické modely mohou také částečně nahradit 
dlouhodobý monitoring, který není z hlediska jeho časové náročnosti proveditelný. Přesto je 
však vždy nutná přesná kalibrace a zejména verifikace výsledků a to zejména z důvodu ne-
jistoty vstupních parametrů.  

K modelování chování budov lze použít různé metody. Většina současných software dostup-
ných na trhu (např. DesignBuilder, WUFI, atd.) pracuje na principu explicitních metod, kdy 
jsou známy parametry vlastností objektu, a výpočtem lze dospět k popisu chování objektu. 
Ve chvíli, kdy je známé chování budovy, ale část vstupních parametrů chybí, se používají 
regresní metody. Jednou z regresních metod, popisující nelineární funkci, je metoda neuro-
nových sítí [94]. 

Úkolem regresní analýzy je nalezení vhodné teoretické regresní funkce k vystižení sledované 
závislosti, určení bodových, popř. intervalových, odhadů regresních koeficientů, určení od-
hadů hodnot regresní funkce pro účely prognostické a ověření souladu mezi navrženou re-
gresní funkcí a experimentálními daty [94]. 
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4.3.1 BPS (Building Performance simulation) 

Současné dostupné software, fungující na principu explicitních metod, dokáží pracovat s 
dynamickým modelem celého zkoumaného objektu a zohlednit tak důležité okrajové pod-
mínky (změna teplot, solární záření, působení větru, déšť, sálání noční oblohy, aj.), nebo 
vlastnosti konstrukce (prostup tepla a vlhkosti, akumulace tepla, aj.), které mají vliv na prů-
běh teplot, vlhkostí a proudění vzduchu v interiéru. Výběr výpočetního nástroje záleží vždy 
na konkrétním případu. 

Minimální kritéria pro simulační software používaný k předpovědi jednorozměrnému pře-
nosu tepla a vlhkosti ve vícevrstvých stavebních konstrukcí vystavených proměnným klima-
tickým podmínkám na obou stranách popisuje norma ČSN EN 15026: 2007 [95]. Tato norma 
ukazuje modelové rovnice a související vlastnosti materiálů, které mohou být použity pro 
výpočet přenosu tepelných a vlhkostních jevů: 

- akumulace tepla a vlhkosti v konstrukci 
- závislost součinitele tepelné vodivosti materiálu na množství vlhkosti v materiálu 
- latentní přenos tepla difúzí vodních par 
- ukládání vlhkosti sorpcí par a kapilární síly 
- transport vlhkosti vodní parou 
- povrchová difúze a kapilární tok [95] 

Kromě toho norma přijímá několik zjednodušujících faktorů, např. zanedbává objemové 
změny, chemické reakce, procesy stárnutí aj. 

Model tepelného chování budovy za neustáleného stavu (dynamický model) zahrnuje důle-
žité faktory, které model tepelného chování budovy v ustáleném stavu neumožňuje: 

 Proměnlivá vnitřní teplota 

Šíření tepla stavebními konstrukcemi v ustáleném stavu vychází z 1. Fourierova zákona, kde 
jedinou tepelnou charakteristikou použitých materiálů je součinitel tepelné vodivosti 
λ [W/mK]. Množství tepla nakumulovaného v konstrukcích je však závislé na dalších mate-
riálových vlastnostech, jako je objemová hmotnost [kg/m³] a tepelná kapacita [J/kg.K]. Vý-
počet v neustáleném stavu tak zohledňuje i akumulaci tepla v konstrukcích, která v případě 
masivních historických budov výsledky výpočtu významně ovlivňuje (Obr. 17) [96]. 
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Obr. 17: Průběh teploty v konstrukci stěny: a) v ustáleném stavu podle normy ČSN 730540 [97], 
b) podle skutečnosti [96] 

 Sluneční a dlouhovlnné záření 

Krátkovlnné a dlouhovlnné elektromagnetické záření je dalším fyzikálním jevem, ovlivňu-
jícím šíření tepla v konstrukci [96]. Rozdíl průběhů teplot v konstrukci se započítanou slu-
neční a sálavou složkou je patrný z Obr. 18. Zatím co v průběhu dne teplota konstrukcí 
vlivem krátkovlnného slunečního záření stoupá, v průběhu jasné noci vlivem dlouhovlnného 
záření vůči jasné obloze teplota povrchu klesá oproti teplotě vzduchu. 

 

Obr. 18: Průběhy teploty stěnou. DET a) bez vlivu slunečního záření; DET b) s vlivem slunečního zá-
ření [96] 

 Vliv vlhkosti 

Množství vlhkosti ve zdivu má významný vliv na součinitel tepelné vodivosti λ. Zároveň 
vlhkost v materiálech v závislosti na teplotě materiálu mění své skupenství a dochází tak k 
uvolňování/přijímání skupenského tepla [98]. Stacionární hodnocení používá při výpočtu 
šíření vlhkosti Glaserovu metodu. Tato metoda popisuje šíření vlhkosti jako šíření vodní 
páry v konstrukci, závislém na charakteru materiálu (faktoru difúzního odporu). Tato metoda 
uvažuje konstantní hodnoty vnitřního a vnějšího tlaku vodních par [96]. V dynamickém vý-
počtu je šíření vlhkosti konstrukcí ovlivňováno proměnlivými okrajovými podmínkami, a 
proto v konstrukci dochází i k akumulaci vlhkosti. Množství akumulované vlhkosti je 
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popsáno křivkou nazývanou rovnovážná vlhkost [99]. V porézních materiálech, což je vět-
šina stavebních materiálů (cihla, dřevo, beton, kámen, některé teplené izolace, atd.), ovšem 
dochází k šíření vlhkosti i v kapalné fázi v důsledku kapilárních sil [98]. Šíření vlhkosti 
konstrukcí ovlivňuje nejen proměnlivá teplota a relativní vlhkost vnějšího a vnitřního vzdu-
chu, ale i srážky, které dopadají na vnější povrch obalových konstrukcí budovy. 

Vzhledem k výše uvedenému je možné konstatovat, že tepelně vlhkostní simulace budov 
umožňují hodnocení a predikci podmínek konstrukčních prvků i celého objektu. Spojením 
několika jednorozměrných tepelně vlhkostních modelů je možné vytvořit celý model ob-
jektu, který je schopen popsat tepelně vlhkostní parametry v objektu a jeho prvcích a zároveň 
určit energetické bilance. Ty jsou vypočítány v závislosti na klimatických podmínkách, 
vlastnostech konstrukce a dalších vnitřních vlivech (uživatelé, technické systémy, vlhkost 
v konstrukcích aj.) [44].  

Současný vývoj software energetického chování budov jde směrem kombinace s tepelně 
vlhkostním výpočtem [100]. Zahrnutí vlhkostních procesů v konstrukci je zejména u histo-
rických budov zásadní na reálný obraz chování objektu. Lit [101] porovnává dva typy výpo-
četního modelu ke stanovení vlhkosti vzduchu v místnosti. První model vypočítává vlhkost 
vzduchu pouze na základě vlhkostní rovnováhy. Druhý je schopen zahrnout vliv konstrukce 
v podobě akumulace. Výsledky získané z obou numerických modelů jsou porovnány se sku-
tečnými naměřenými daty v kamenném kostele. Oba z těchto modelů věruhodně popisují 
tepelný stav interiéru, který je v souladu s naměřenými hodnotami. Dá se tedy předpokládat, 
že výpočet teploty vzduchu není ovlivněn zvolením výpočetního modelu. Oproti tomu, vý-
sledky relativní vlhkosti vzduchu vykazují značné rozdíly mezi jednotlivými zvolenými mo-
dely. V případě zvolení vlhkostního modelu jsou rozdíly s naměřenými daty vždy nižší než 
5 % relativní vlhkosti. V modelu, který nezahrnuje vlhkostní vliv konstrukce, jsou během 
dne výrazné výkyvy relativní vlhkosti, které neodpovídají realitě [101]. 

4.3.2 CFD (Computational Fluid Dynamic) 

Speciálním případem využití simulačních programů, které dokáží poskytnout obraz proudění 
v místnosti, je metoda CFD. Základem použití této metody je vytvoření vhodné sítě, tedy 
rozdělení prostoru na několik dílčích prvků (buněk). Parametry jsou pak počítány pro jed-
notlivé buňky zvlášť. Výsledky jednotlivých buněk vstupují jako okrajové podmínky pro 
výpočty buněk okolních. Pro každou buňku je proveden soubor výpočtů rychlosti, tlaku a 
teplotního pole [102]. Chování systému proudění se řídí matematickým popisem parciálních 
nelineárních rovnic druhého řádu, které jsou odvozené ze základních fyzikálních principů, 
jako je zachování hmoty, hybnosti a energie [103]. Tyto soustavy rovnic popisující stav v 
uzavřené oblasti s definovanými okrajovými podmínkami a vlastnostmi dané tekutiny (vzdu-
chu) nemají pro většinu případů obecné analytické řešení, to je hledáno pomocí numerické 
integrace, obvykle za použití metody sítí nebo konečných prvků [104]. Každá z těchto metod 
je charakterizována rychlostí, tlakem a teplotou, které jsou funkcí prostoru a času. Soustava 
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rovnic založená na zákoně zachování energie počítá tepelné a fyzikální vlastnosti pro každou 
buňku a následně opakuje počet interakcí do té doby, než nenastane dosažení rovnovážného 
stavu. Pro správný výsledek výpočtu je klíčové zadávání přesných hodnot okrajových pod-
mínek a vhodné zvolení výpočetní sítě [102]. 

Na rozdíl od předchozího případu BPS, je CFD vzhledem ke své značné složitosti vždy po-
čítáno pro určitý ustálený stav. CFD metody se u historických budov dají využívat pro defi-
nici obrazu vnitřního prostředí za určitého stavu. Typickým případem je identifikace 
chladných míst, kde hrozí riziko kondenzace vodní páry [60]. 
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5 Zjednodušený numerický model 
adaptivního větrání 

Numerický model byl vyvinut za účelem stanovení vlivu venkovního vzduchu na tepelně 
vlhkostní parametry vnitřního prostředí, a to pro definované množství přiváděného vzduchu 
v definovaném čase.  

Jedním z hlavních cílů aplikace numerického modelu je testování sady algoritmů pro přiro-
zené větrání, které bude mít vliv na parametry vnitřního prostředí, a to v takové podobě, 
která byla předem od algoritmu požadovaná (např. snížení vzdušné vlhkosti, zvýšení teploty, 
aj.). Úlohou modelu je tedy otestovat algoritmus, který by indikoval, kdy zvýšit přísun ven-
kovního vzduchu tak, aby došlo ke zlepšení sledovaných parametrů, a tím tak ověřit hypo-
tézu, že lze zlepšit kvalitu vnitřního prostředí pomocí aplikace vhodného algoritmu 
adaptivního větrání.  

Současně dostupné software určené k výpočtu energetického chování budov dokáží poměrně 
přesně spočítat parametry vnitřního prostředí. Přestože tyto modely vykazují věruhodné vý-
sledky tepelně vlhkostních parametrů, tedy za předpokladu znalosti vstupních údajů, není 
jich možné použít při výpočtu adaptivního větrání. Žádný z těchto software není schopen 
zahrnout sadu algoritmů, která by na základě vyhodnocení interiérových a exteriérových dat 
vyhodnotila čas se zvýšeným a sníženým přívodem vzduchu. Např. software Energy Plus 
dokáže zahrnout vliv přirozeného větrání na základě rozdílů teplot a účinku větru, ale veli-
kost ventilačního otvoru je vždy nutné zadat jako stálý parametr. K zahrnutí proměnlivé ve-
ličiny přívodu venkovního vzduchu (otevřené / zavřené výplně otvorů) na základě porovnání 
venkovních klimatických dat s interiérovým vzduchem bylo nutné vytvořit vlastní nume-
rický model v odpovídajícím detailu.   

Zjednodušený numerický model, vytvořený v MS excel, pracuje na principu regresní me-
tody, kdy na základě naměřených dat byl model kalibrován pro období v délce 10 dní a poté 
ověřen s dalšími naměřenými daty. Výpočet závisle proměnných veličin Ti a Tm byl stanoven 
na principu tepelné rovnováhy. Výpočet hledané veličiny xi zohledňuje množství venkovní 
vlhkosti a schopnost materiálu pohltit vlhkost. Vzhledem k náročnosti celé problematiky 
týkající se akumulace vlhkosti ve zdivu byl parametr množství akumulace vlhkosti do ma-
teriálu stanoven regresní metodou z naměřených dat. Změna množství vlhkosti v interiéru 
vlivem větrání (resp. infiltrace) byla stanovena bilanční metodou. 

5.1 Tepelná bilance 
Z prvního termodynamického zákona je možné konstatovat, že celková energie izolované 
soustavy zůstává stejná, pokud není ovlivněna nějakou další energií z okolí.  
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Tepelná bilance objektu je znázorněna na schématu (Obr. 19), který popisuje tepelné toky 
ovlivňující celkovou energii prostoru. V každém libovolném časovém kroku platí tepelná 
rovnováha vyjádřena v (12) [105]. 

 

Obr. 19: Schéma tepelných toků v objektu 

𝑄 +  𝑄 +  𝑄 +  𝑄 +  𝑄 + 𝑄 = 0    (12) 

Množství přijaté tepelné energie prostoru souvisí se změnou teploty prostoru. Proto lze na-
psat vztah (13). 

𝑄 = 𝑚 . 𝑐 . ∆𝑇         (13) 

Tepelná rovnováha popsaná v (12) je platná v každém časovém kroku. Z tohoto důvodu 
můžeme říct, že celková energie prostoru v čase čase τ (x-1) se započtením tepelných toků, 
kterým je soustava vystavena, je roven celkové energii prostoru v čase τ x. Při započtení 
vztahu popsaného v (13) je možné tepelnou rovnováhu zapsat jako (14) a vyjádřit tím změnu 
teploty soustavy, které je ovlivněna tepelnými toky.   

𝑇 , ( ) = , ( )

 .
      (14) 

Stejný vztah, který je uveden pro celkovou energii prostoru (13), platí i pro energii získanou 
z venkovního prostředí Qinf. Tato energie reprezentuje energii získanou (resp. odebranou) v 
důsledku větrání a infiltrace.  

Pro energii, kterou odevzdá stěna do svého okolí Qaku, platí vztah popsaný v (15) [105]. Ten 
zjednodušeně popisuje transport tepla konvekcí z povrchu stěny. 

𝑄 = ℎ  . 𝐴 . ( 𝑇 −  𝑇 ) . ∆𝜏       (15) 

Množství tepelné energie, které vyjadřuje přestup tepla konvekcí povrchem stěny (15), je 
shodné s tepelnou energií, kterou odevzdá hmota. Množství odevzdané (resp. dodané) te-
pelné energie se dá vyjádřit vztahem popsaným v (13), kde rozdíl teplot ΔT, bude vyjadřovat 
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teplotu hmoty v jednotlivých časových krocích τ(x) (16). V důsledku této rovnosti lze vyjádřit 
teplotu hmoty v hledaném časovém kroku. 

𝑄 = 𝑚 . 𝑐 . (𝑇 , ( ) −  𝑇 , ( ))       (16) 

Tepelná energie, která je dodána prostoru v závislosti na prostupu konstrukcemi, je možná 
zjednodušeně vyjádřit vztahem (17) [97] a zohledňuje vlastnosti konstrukce součinitelem 
prostupu tepla. 

𝑄 = 𝑈. 𝐴 . ( 𝑇 −  𝑇 )        (17) 

5.1.1 Aplikace bilanční rovnice 

V případě tepelné bilance jsou hledanými veličinami Ti a Tm. Pro funkci zjednodušeného 
modelu, který dává do rovnováhy tepelné toky vždy v jednom vybraném časovém kroku, je 
nezbytné vhodné zvolení délky časového intervalu. V případě příliš dlouhého kroku hrozí 
vlivem zjednodušení chyba ve výpočtu energetických toků a jejím načítáním v kroku násle-
dujícím k oscilaci modelu.   

Postup výpočtu neznámé veličiny Ti a Tm výpočetní metodou tepelných toků lze shrnout do 
následujících mezikroků uvedených na Obr. 20. Zde je zobrazen počáteční stav v čase τ = 0 
a stav na konci časového kroku (resp. začátku kroku následujícího) v čase τ = 1. Pro získání 
koncové hodnoty Ti, τ(1) je nutné provést mezikrok výpočtu Ti,inf, vyjadřující změnu teploty 
vzduchu v interiéru vlivem přísunu určitého množství venkovního vzduchu a vyjádřit změnu 
celkové energie prostoru. Poté následuje započtení ostatních tepelných toků představující 
akumulaci do hmoty, prostup, sluneční záření, popř. jiné zdroje.  

Výpočet mezikroku Ti,inf , který zohledňuje změnu teploty v závislosti na množství a teplotě 
venkovního vzduchu, je popsán vztahem (18). 

𝑇 , =  
 , ( )

, , .
         (18) 

V případě, že rovnice uvedená ve vztahu (15) vyjadřuje energii akumulované hmoty stejně 
jako rovnice (16), lze pomocí rovnováhy těchto dvou rovnic vypočítat hledanou veličinu 
Tm,τ(1), jejíž vzorec se dá vyjádřit v (19). Vzhledem k tomu, že se jedná o další mezikrok je 
teplota interiéru vyjádřena hodnotou Ti, inf. 

𝑇 , ( ) =
.  . , ( ) . .∆ . , . . , .∆ . , ( )

. . , .∆ .
     (19) 

Hmotnost akumulované hmoty je vyjádřením plochy stěn v interiéru a tloušťky vrstvy, které 
je teplo možné akumulovat. S odkazem na literaturu [106] se tato vrstva pohybuje do 50 
mm. Přesnější určení této hodnoty je v modelu stanoveno regresní metodou z monitorova-
ných dat.  
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Hledanou veličinu teploty vzduchu Ti,τ(1) na konci časového kroku lze vyjádřit součtem všech 
tepelných energií vstupující do soustavy s počáteční celkovou energií (20), kterou v tomto 
případě představuje tepelná energie prostoru s přimícháním venkovního vzduchu. 

𝑇 , ( ) =  
,  

, .
       (20) 
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Obr. 20: Schéma postupu výpočtu tepelných toků v časovém kroku 
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5.1.2 Vliv slunce 

V reálném případě, při průběhu monitoringu vnitřních a vnějších parametrů, se zvýšení slu-
nečního záření projeví přímým zvýšení teploty vzduchu v interiéru. Z tohoto pohledu není 
nutné monitorovat hodnoty a intenzitu slunečního záření, aby bylo možné aplikovat okrajové 
podmínky v podobě definovaného algoritmu pro zvýšení / snížení množství venkovního 
vzduchu.  

Vliv slunce je nutné zahrnout ve chvíli, kdy je potřeba model kalibrovat a porovnávat vy-
počtené a neměřené hodnoty. Vzhledem k tomu, že intenzita slunečního záření není obvykle 
standartním parametrem monitoringu, je zahrnutí tepelné energie v podobě radiačního záření 
formou regresní metody, jejíž závisle proměnnou je rozdíl teplot v interiéru v osluněné a 
neosluněné části.   

Klasický výpočet pro množství tepelné energie důsledkem radiačního záření se dá po zjed-
nodušení o difuzní záření vyjádřit dle (21) [107].  

𝑄 =  𝐴 . 𝐼 . 𝑐 . 𝑠. ∆𝜏        (21) 

Vzhledem k obtížnému stanovení parametrů Io, co a s, jejichž přibližné hodnoty udává 
norma [107], byly tyto tři parametry shrnuty do jedné konstanty ksol a vynásobeny závisle 
proměnnou veličinou ΔT, která nepřímo vyjadřuje celkovou intenzitu slunečního záření. 
Hodnota slunečního záření je jedinou hodnotou, která se v čase mění. Hodnoty součinitel 
pro korekci na čistotu atmosféry a stínící součinitel jsou hodnotami konstantními. 

Po zavedení konstanty ksol a závisle proměnné veličiny ΔT, lze vyjádřit hodnotu tepelné ener-
gie v důsledku radiačního záření dle (22). Zavedená konstanta ksol byla stanovena regresní 
metodou z naměřených dat. Rozdíl teplot ΔT uvedený v rovnici (22) vyjadřuje rozdíl interi-
érových hodnot pro osluněnou a neosluněnou část interiéru.  

𝑄 =  𝐴 . 𝑘 . ∆𝑇. ∆𝜏        (22) 

Samozřejmě je nutné podotknout, že výpočet je touto metodou značně zjednodušen a vý-
sledky tepelné energie jsou závislé na vhodném výběru monitorovaných dat. Ve skutečnosti 
se nejedná o dvě izolované soustavy s teplým osluněným vzduchem a chladným neosluně-
ným, ale teplý předává svou energie chladnému, dokud nenastane tepelná rovnováha. Z to-
hoto pohledu je výběr prostoru pro umístění datalogerů naprosto zásadní. 
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5.2 Vlhkostní rovnováha 
Obdobně jako hledání veličin Ti a Tm lze odvodit stanovení hledané veličiny xi (specifické 
vlhkosti vzduchu), kdy ze zákona zachování hmoty vyplývá, že její celkové množství izolo-
vané soustavy zůstává stejné, pokud není ovlivněna něčím z okolí.  

Hmotnostní bilance vlhkosti vzduchu je znázorněna na schématu (Obr. 21), který popisuje 
vlhkostní toky ovlivňující vlhkost vzduchu v prostoru. Zjednodušeně lze říci, že výsledná 
vlhkost vzduchu v interiéru bude ovlivněna množstvím přiváděné vlhkosti z venkovního 
prostředí v podobě infiltrace, nebo větráním, množstvím akumulace vlhkosti do materiálu 
interiéru a ostatními zdroji vlhkosti, které se v interiéru běžně objevují (lidé, vzlínající vlh-
kost aj.). 

 

Obr. 21: Schéma vlhkostních toků v objektu 

Ve skutečnosti je vlhkostní bilance interiérového vzduchu ovlivněna i difúzí vodní páry přes 
obvodové konstrukce, která je přímo závislá na vlastnostech materiálu obvodového zdiva a 
exteriérových klimatických podmínkách. Šíření vodní páry z exteriérového vzduchu přes 
obvodové konstrukce je v modelu zanedbáno. 

Postup výpočtu hledané veličiny xi lze shrnout do následujících mezikroků, které jsou uve-
deny na Obr. 22. Zde je zobrazen počáteční stav v čase τ = 0 a stav na konci časového kroku 
(resp. začátku kroku následujícího) v čase τ = 1. Pro získání koncové hodnoty xi,τ(1) bylo 
použito explicitní i regresní metody. 
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Obr. 22: Schéma postupu výpočtu vlhkostních toků v časovém kroku 
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5.2.1 Vlhkostní bilance 

V případě změny vlhkosti vzduchu v interiéru vlivem venkovního vzduchu mluvíme o kon-
tinuálním směšování různých množství vlhkého vzduchu o různých stavech. Pro zjednodu-
šení lze uvažovat, že se jedná o izobarickou změnu.  

Pro mísení dvou stavů vzduchů platí rovnice (7) a (8) vyjádřené v kapitole 4.1 Obecně o 
vlhkém vzduchu.  

Převedeme-li tento obecný princip na případ mísení dvou různých stavů vzduchu, kde sta-
vem 1 označíme počáteční stav interiérového vzduchu o vlastnostech Vi, ρi a xi,1 a stavem 2 
exteriérový vzduchu o vlastnostech Ve, ρe a xe získáme konečný stav vzduchu v interiéru s 
měrnou vlhkostí xi,2 dle (23). 

𝑥 , =  
,  .  

 
.

.

         (23) 

Hmotnostní průtok venkovního vzduchu mv,e je závislý na hodnotě n (násobnosti výměny) 
vzduchu v interiéru a ∆τ (časovém kroku) (24). 

𝑚 , =  𝑉  . 𝜌 . ∆𝜏 . 𝑛         (24) 

Vzhledem k tomu, že dataloggery běžně používané pro monitoring objektů zaznamenávají 
míru vzdušné vlhkosti v podobě Rh (relativní vlhkost), byla hodnota x (specifická vlhkost) 
stanovena výpočtem dle (4) [87]. Pro zjednodušení výpočtu byla hodnota p (tlak vlhkého 
vzduchu) stanovena jako konstanta. 

5.2.2 Akumulace vlhkost 

Šíření vlhkosti v interiéru v podobě difúze vodní páry, vody nebo i v některých případech 
pevných částí, je složitý proces, jehož matematické vyjádření nelze popsat jednoduchou for-
mou. 

Akumulace vlhkosti nejen do zdiva, ale i do jiných materiálů v interiéru, je pro případ his-
torických budov a jejich masivních konstrukcí obzvláště důležitý a nelze zanedbat. Vzhle-
dem k náročnosti celé problematiky, týkající se sorpce a desorpce vlhkosti do materiálu, byl 
tento parametr stanovený regresní metodou z naměřených dat.  

Při sledování hodnot diference mezi hodnotami specifické vlhkosti získané monitoringem z 
reálného objektu a hodnotami specifické vlhkosti získané výpočtem vlhkostní bilance, lze 
konstatovat určitou podobnost s hodnotami relativní vlhkosti, která je vyjádřena podobným 
průběhem s inverzními hodnotami (Obr. 23). Určitá podobnost byla nalezena i v případě 
hodnot parciálního tlaku vodní páry. Nicméně po dalším šetření vykazovaly vypočtené hod-
noty x, při použití relativní vlhkosti vzduchu, přesnější hodnoty. 
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Obr. 23: Závislost rozdílů hodnot specifické vlhkosti (naměřená vs. vypočtená bez zahrnutí akumulace) 
a hodnot relativní vlhkosti bez započtení akumulace 

Následující graf (Obr. 24) ukazuje hledání vhodné funkce y, která je vyjádřením korekce pro 
akumulaci vlhkosti v interiéru. Vodorovná osa zobrazuje vypočtené hodnoty relativní vlh-
kosti vzduchu pomocí vlhkostní bilance, tedy bez započtení akumulace vlhkosti. Svislá osa 
představuje rozdíl měrné vlhkosti mezi hodnotami získanými monitoringem a výpočtem vlh-
kostní bilance. Jako možné řešení spojnic trendu byly hodnoceny tři možnosti: polynomická 
funkce, lineární funkce a logaritmická funkce. Z grafu je možné vysledovat podobný průběh 
spojnic trendu, který vykazuje podobné hodnoty spolehlivosti R. Při dosazení jednotlivých 
variant do modelu, bylo dosaženo velmi podobných výsledků hodnot měrné vlhkosti. Lze 
tedy konstatovat, že výběr jednotlivých variant nemá zásadní vliv na funkčnost modelu. V 
modelu byla použita možnost lineární funkce. 
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Obr. 24: Vyjádření funkce y, představující korekci akumulace vlhkosti do interiéru. Modrá spojnice 
trendu vyjadřuje možnost polynomické funkce, červená spojnice trendu lineární funkce a fialová zná-
zorňuje logaritmickou funkci. Hodnoty spolehlivosti R jsou pro všechny funkce podobné. 

5.2.3 Vliv uživatelů: dodatečný zdroj vlhkosti 

Numerický model uvažuje s možností určit čas a množství osob, které mohou představovat 
často nezanedbatelný vliv na tepelně vlhkostní bilanci v interiéru.  

Stanovení množství tepla a vody, které produkuje člověk, je závislé na dané aktivitě člověka. 
V případě vlhkosti hraje roli i faktor teploty vzduchu [108]. Pro osoby o celkovém počtu i, 
které mohou v daném interiéru sedět, případně chodit, se hodnota xos (produkce vlhkosti 
pohybuje) kolem 60-150 g/kg/hod. [108]. 

V numerickém modelu je ∆x určující přírůstek měrné vlhkosti do celkové bilance stanoven 
na základě rovnice (25). Přírůstek měrné vlhkosti je stanoven v g/kg pro daný časový krok 
∆τ. Hodnota i uvedená v rovnici (25) představuje množství osob.  

∆𝑥 =  
.

 
 .∆

.
          (25) 

Produkce vlhkosti od osob je možné převést na případ jakéhokoliv jiného zdroje vlhkosti 
(konstrukční vady aj.), které mohou být způsobené zatečením dešťové vody, vzlínáním, ne-
dostatečnou hydroizolací, působení z okolních prostorů aj. Vzhledem k tomu, že působení 
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těchto vlivů je často náhodné a ovlivněno mnoha dalšími okrajovými podmínkami, je pro 
výpočet náročné stanovit vstupní hodnotu času a množství. Pokud je tento vliv výrazný a 
není možné ho zanedbat, je možné výpočet zjednodušit a stanovit množství (popř. čas) re-
gresně. 

5.3 Časový krok 
Princip výše popsaného numerického modelu je založen na výpočtu hledaných veličin Ti, Tm 
a xi v předem stanoveném časovém úseku. Vypočtené hledané hodnoty na konci časového 
úseku vstupují do výpočtu jako počáteční hodnoty následujícího časového kroku. Z tohoto 
pohledu je evidentní, že pokud nastane výpočtová chyba v čase τ (x-1), bude se tato chyba 
řetězit a zvyšovat i v čase τ (x).  

Pro správnou funkci numerického modelu je zásadní vhodně zvolit délku časového kroku. 
Pokud by byl časový interval příliš dlouhý, dochází k výpočtové chybě a následné oscilaci 
výsledků. Na druhou stranu velmi krátký časový krok bude eliminovat přesné výsledky, ale 
pro velké množství dat bude práce s modelem komplikovaná.  

Výpočtová chyba při zvolení nevhodně dlouhého časového kroku nastává zejména z důvodu 
metody výpočtu tepelné bilance uvedené v kap. 5.1.1. Časový krok výpočtu tepelné bilance 
bylo, z hlediska matematického výpočtu, nutné rozdělit na dva mezi kroky. Nejprve je počí-
tána změna celkové energie prostoru v důsledku exteriérového vzduchu a k této energii je 
následně připočtena energie akumulace, prostupu aj. V tomto případě je hodnota energie, 
která je akumulována, resp. dodána z akumulovaných konstrukcí, vypočtena na základě tep-
lot hmoty Tm, τ(x- 1) a Tm, τ(x), teploty vzduchu na začátku časového kroku Ti, τ(x-1) a teploty 
vzduchu po smísení s venkovním vzduchem Ti, τ(x-1/2). Tím dochází k nepřesnosti ve výpočtu, 
protože ve skutečnosti se teplota hmoty Tm v čase mění ve stejném okamžiku jako teplota 
interiéru Ti. V případě krátkého časového kroku je, v porovnání s celkovou přesností modelu, 
tato nepřesnost zcela zanedbatelná a nemá vliv na věrohodnost výsledků. Pro výpočet nu-
merického modelu byl stanoven časový krok na 5 minut, který dostatečně eliminuje nepřes-
nosti z výpočtu. 

V grafu (Obr. 25) je znázorněn příklad chladnutí místnosti o objemu Vi, násobnosti výměny 
vzduchu n = 3 a určitými materiálovými vlastnostmi interiérových konstrukcí. Počáteční 
teplota vzduchu Ti a hmoty Tm je pro obě veličiny 10°C. Teplota venkovního vzduchu 
je – 10 °C. Prostup konstrukcí a ostatní zdroje jsou zanedbány. Z průběhů teplot je patrné, 
že teplota vzduchu v interiéru klesá rychleji než teplota hmoty. Tato rychlost je závislá na 
materiálové charakteristice hmoty a množství přiváděného vzduchu. Pokles teploty má ex-
ponenciální charakter [109] (Obr. 25). Pokud bychom zanedbali vliv akumulace a soustředili 
se pouze na výměnu vzduchu je násobnost výměny dána vztahem (26) [109]. 



5  Zjednodušený numerický model adaptivního větrání 54 

 

Obr. 25: Průběh chladnutí teploty vzduchu a hmoty interiérů 

𝑛 =  
∆

ln
(  ( )  )

(  ( )  )
        (26) 

Z hodnot uvedených v grafu pro 5 - ti minutý časový krok je vidět, jak teplota vzduchu i 
teplota hmoty klesá v čase navzájem, přestože každý průběh vykazuje odlišnou rychlost po-
klesu.  

V případě použití pro výše uvedené období 20 - ti minut pouze jeden časový krok, model by 
uvažoval nejprve s nepřiměřeně rychlým poklesem Ti v čase po smísení s venkovním vzdu-
chem, který by nebyl tlumen teplotou hmoty. V dalším mezikroku by chybně vypočítal ener-
gii danou hmotou Qaku, která by uvažovala s konstantní hodnotou Tm = 10°C, přestože ve 
skutečnosti dosáhla teplota hmoty již zchlazení. V extrémním případě u velmi hmotných 
staveb může součet energie hmoty a prostoru po infiltraci dosáhnout vyšší hodnoty než po-
čáteční energie, a tím tak přinutit model k načítání chyby a oscilaci průběhu.   

5.4 Kalibrace a verifikace modelu 
Proces kalibrace a následné verifikace numerického modelu je nastíněn na schématu (Obr. 
26). Pro kalibraci byl vybrán krátký časový úsek v délce 10 - ti dní. Během kalibračního 
období byly na základě dat získaných z monitoringu upřesněny hodnoty, které je možné určit 
s nedostatečnou přesností (viz. 5.4.1 Parametry vstupující do výpočtu). 



5  Zjednodušený numerický model adaptivního větrání 55 

 

Obr. 26: Schéma kalibračního a verifikačního procesu numerického modelu 

5.4.1 Parametry vstupující do výpočtu 

Výpočet teploty  

Hledané veličiny teploty: Ti (teplota vzduchu v interiéru) a Tm (teplota hmoty reprezentující 
teplotu zdí v interiéru) byly stanoveny explicitní metodou. Závislost hledaných veličin tep-
loty na ostatních parametrech v čase τ je možné vyjádřit jako funkce (27) pro Ti a (28) pro 
Tm. Parametry vstupující do výpočtu, které zohledňují materiálovou charakteristiku, vliv vě-
trání a klimatické podmínky nejsou vždy jednoznačně stanovitelné. V případě kalibrace mo-
delu je část parametrů, které je možné s dostatečnou přesností určit, stanovena (Tabulka 4). 
Parametry, které je obtížné určit, se stávající předmětem kalibrace (Tabulka 5). 

𝑇 , ( ) =  𝑇 , ( ) + 𝑓 (𝑐, 𝐴, 𝑈, 𝑇 , 𝑇 , ℎ , 𝜌, 𝛿, 𝑉 , 𝑉 )    (27) 

𝑇 , ( ) =  𝑇 , ( ) + 𝑓 (𝑐, 𝐴, 𝑈, 𝑇 , 𝑇 , ℎ , 𝜌, 𝛿, 𝑉 , 𝑉 )    (28) 
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Tabulka 4: Parametry vstupující do výpočtu teploty (stanoveny s dostatečnou přesností) 

PŘEDEM STANOVENY 

OZNAČENÍ PARAMETR JEDNOTKA 

c měrná tepelná kapacita hmoty/vzduchu J/kg K 

A plocha  m² 

U součinitel prostupu tepla  W/m²K 

Te teplota vzduchu v exteriéru °C 

ρ hustota hmoty/vzduchu kg/m³ 

Vi objem interiéru m³ 

hc součinitel přestupu tepla  W/m²K 

 

Tabulka 5: Parametry obtížně určitelné – předmětem kalibrace 

PŘEDMĚTEM KALIBRACE 

OZNAČENÍ PARAMETR JEDNOTKA 

δ penetrační hloubka m 

Ve množství venkovního vzduchu m³ 

 

Mimo výše vyjmenovaných parametrů vstupuje do výpočtu jako neznámá energie z ostat-
ních zdrojů, pokud se v interiéru takový zdroj nachází. Většinu těchto zdrojů (osoby, elek-
trické zařízení, osvětlení,…) je možné přesně definovat. V případě tepelných zisků 
získaných solárním zářením (pokud se v objektu vyskytují) je rozhodující, zda je změřena 
intenzita záření. 

 Měrná tepelná kapacita 

Hodnota měrné tepelné kapacity vzduchu je závislá na hodnotě tlaku vzduchu a jeho teplotě. 
V rámci zjednodušení modelu byla hodnota měrné vlhkosti vzduchu považována za kon-
stantní a stanovena dle tabulkových hodnot [110] a [85] na 1010 J/Kg K při konstantním 
tlaku 100 kPa.  

Hodnota měrné tepelné kapacity materiálu je stanovena jako konstantní hodnota podle [111] 
a [112] v závislosti na materiálu konstrukcí zjištěných in situ. 
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 Plocha 

Parametr A (plocha) představuje plochu stěn pro výpočet energie prostupem. Zároveň jde o 
plochu, do které se akumuluje energie. Tyto dvě hodnoty nemusí být vždy shodné. Plocha, 
do které se akumuluje energie, zahrnuje všechny plochy v interiéru, které mají vliv na aku-
mulaci tepla. 

 Součinitel prostupu tepla 

Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou vypočteny v souladu s ČSN 730540 - 4 Tepelná 
ochrana budov - část 4: Výpočtové metody [97] a ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a kon-
strukce [113]. 

 Teplota vzduchu v exteriéru 

Dynamická veličina vstupující do výpočtu dle skutečně naměřených hodnot pomocí data-
loggeru. 

 Hustota 

Hodnota hustoty vzduchu je proměnná hodnota závislá na hodnotě teploty vzduchu a atmo-
sférickém tlaku, resp. nadmořské výšce. V rámci zjednodušení modelu byla hodnota stano-
vena jako konstantní při atmosférickém tlaku 101,4 kPa na 1,2 kg/m3. Tato hodnota 
odpovídá přibližně 20 °C [110]. 

Hodnota hustoty materiálu je stanovena jako konstantní hodnota podle [111] a [112] v zá-
vislosti na materiálu konstrukcí zjištěných in situ. 

 Objem interiéru 

Konstantní hodnota, kterou lze jednoduše stanovit. 

 Součinitel přestupu tepla 

Jeden z parametrů vstupující do výpočtu akumulované energie do hmoty představuje souči-
nitel přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce. Vyjadřuje míru mezi hustotou tepelného 
toku prouděním (z povrchu konstrukce do okolního prostředí či obráceně) a teplotním roz-
dílem, který tepelný tok způsobuje.  

Jedná se o velmi nestálou veličinu, která je závislá na rychlosti vzduchu, drsnosti povrchu, 
tvaru a velikosti stěny. Přesné hodnoty je obtížné stanovit a obvykle se zjišťují experimen-
tálně.  
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Vzhledem ke značnému zjednodušení modelu byla hodnota stanovena dle normy 
ČSN 730540 [111] na obvyklou hodnotu odporu při přestupu tepla na vnitřním povrchu kon-
strukce RN = 0,125 m2K/W. 

 Penetrační hloubka 

Proces akumulace tepla ve zdivu je poměrně složitý a lze rozdělit na krátkodobou a dlouho-
dobou akumulaci [114].  

Mluvíme-li o té krátkodobé, je do procesu akumulace tepla zapojena jen část konstrukce – 
tzv. penetrační hloubka [115]. Ta je závislá na vlastnostech materiálu, ale i na čase průběhu 
změny teploty [106]. V numerickém modelu je tento parametr důležitý k výpočtu množství 
hmoty pro akumulaci tepelné energie. Jeho stanovení je předmětem kalibrace modelu. 

 Množství venkovního vzduchu 

Množství venkovního vzduchu je závislé jednak na infiltraci představující těsnost objektu, 
ale zejména větrání. Tato hodnota je dynamickou veličinou, která se mění se změnou klima-
tických podmínek, zejména s působením větru na konstrukci.  

Stanovení přiváděného vzduchu je v procesu kalibrace a zejména verifikace modelu největší 
neznámou, která zásadním způsobem ovlivňuje celý proces. Většina verifikovaných období, 
která vykazovala chyby, byla po úpravě hodnoty venkovního vzduchu verifikována. Zásadní 
chyby ve verifikaci je možné identifikovat v případě zásahu uživateli objektu (např. otevření 
oken a dveří, aj.). 

Výpočet vlhkosti 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.2, výpočet hledané veličiny xi (měrná vlhkost v interiéru) 
byl stanoven na základě explicitní i regresní metody. Regresní metoda nahradila komplexní 
problém akumulace vlhkosti do zdiva. Z tohoto důvodu se parametry zohledňující schopnost 
akumulace do materiálu staly předmětem kalibračního procesu.  

Obdobně jako u teploty, vstupují do výpočtu vlhkosti parametry, které se dají předem určit 
(Tabulka 6) a parametry, které jsou stanovitelné obtížně (Tabulka 7). Parametry s nejasnými 
vstupními hodnotami se pak stávají předmětem kalibračního procesu. Závislost hledané ve-
ličiny xi na ostatních parametrech v čase τ je možné vyjádřit jako funkci (29). 

𝑥 , ( ) = 𝑥 , ( ) + 𝑓(𝜌, 𝐺, 𝐴, 𝑥𝑒, 𝑇𝑖, 𝑝 ´´, 𝑉𝑖, 𝑉𝑒)     (29) 
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Tabulka 6: Parametry vstupující do výpočtu vlhkosti (stanoveny s dostatečnou přesností) 

PŘEDEM STANOVENY 

OZNAČENÍ PARAMETR JEDNOTKA 

ρ hustota hmoty/vzduchu kg/m³ 

A plocha  m² 

xe měrná vlhkost v exteriéru  g/kg s.v. 

Te teplota vzduchu v exteriéru °C 

Pv´´ parciální tlak syté vodní páry Pa 

Vi objem vzduchu interiéru m³ 

 

Tabulka 7: Parametry obtížně stanovitelné – předmětem kalibrace 

PŘEDMĚTEM KALIBRACE 

OZNAČENÍ PARAMETR JEDNOTKA 

G vlhkostní akumulační schopnost  kg/m² 

Ve množství venkovního vzduchu m³ 

 

 Měrná vlhkost v exteriéru 

Dynamická veličina vstupující do výpočtu. Hodnota vypočtena podle (4) ze skutečně namě-
řených hodnot pomocí dataloggeru.    

 Parciální tlak syté vodní páry 

Dynamická veličina, která se mění v závislosti na hodnotě T (teploty vzduchu). Tuto hod-
notu lze stanovit dle tabulky [85]. V numerickém modelu je tato hodnota vyjádřena expo-
nenciální funkcí (2). 

 Akumulační schopnost: 

Parametr G vyjadřuje množství vlhkosti, které je daný materiál schopen pojmout, nebo nao-
pak dát do prostoru v kg/m2 plochy stěny. Tato hodnota je závislá na mnoha dalších para-
metrech, kde zejména vlastnosti konstrukce není jednoduché určit s dostatečnou přesností. 
Vzhledem k tomu, že akumulační proces funguje na základě vlhkostní rovnováhy mezi ma-
teriálem a okolním prostředím, je zásadním parametrem vstupujícím do výpočtu relativní 
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vlhkost, resp. parciální tlak vodní páry. V předchozí kapitole (5.2.2 Akumulace vlhkosti) 
byla stanovena závislost parametru G a relativní vlhkosti. Stanovení této hodnoty je výsled-
kem kalibračního procesu. 

5.4.2 Citlivostní analýza neznámých parametrů 

Kalibračnímu procesu předcházela citlivostní analýza neznámých parametrů vstupujících do 
výpočtu. Jedná se o parametry, které jsou obtížně stanovitelné a stávající se předmětem ka-
librace (viz. kap. 5.4.1). V případě výpočtu teploty se jedná o parametry vyjadřující množství 
venkovního vzduchu vlivem větrání a parametr, který určuje množství pro výpočet akumu-
lace tepelné energie. Vzhledem k tomu, že u mnoha objektů je obtížné stanovit i složení 
obvodových zdí, stává se předmětem kalibrace i parametr určující tepelný tok obvodovou 
stěnou a parametry určující materiálovou charakteristiku. 

Níže popsané výsledky se vztahují k modelové situaci s konstantní materiálovou charakte-
ristikou konstrukce a vždy stejné počáteční tepelně vlhkostní podmínce v interiéru Ti a Tm. 
Cílem analýzy není přesné vyčíslení nejistoty výsledků, ale poukázat na míru vlivu jednot-
livých parametrů na výpočet teploty.  

Stanovení rozptylu parametrů pro citlivostní analýzu ukazuje Tabulka 8. Příklad je stanoven 
pro masivní kamennou konstrukci se špatnými izolačními vlastnostmi o rozměrech 5x5x3 
m. V případě krátkodobých výkyvů teplot (1 den) je dle [106] stanovena maximální pene-
trační hloubka δ na 100 mm. 

Parametry citlivostní analýzy 

Během citlivostní analýzy byl sledován vliv tří neznámých parametrů: akumulační schop-
nost konstrukce (30), míra infiltrace (31) a míra tepelného toku prostupem (31). 

qaku = (mm . cm)         (30) 

qvent = (mv . cv)          (31) 

qprost = (A . U. τ)         (32) 
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Tabulka 8: Stanovení rozptylu parametrů pro citlivostní analýzu 

AKUMULAČNÍ SCHOPNOST KONSTRUKCE 

označení název výchozí stav rozptyl jednotky 

δ penetrační hloubka 0,07 0,04 - 0,1 m 

c měrná tepelná kapacita hmoty 925 900 - 950 J/kg K 

ρ hustota hmoty 2750 2500 - 3000 kg/m³ 

MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU 

označení název   rozptyl jednotky 

n násobnost výměny vzduchu při infiltraci 0,6 0,2 - 1   -   

TEPELNÝ TOK PROSTUPEM 

označení název   rozptyl jednotky 

U součinitel prostupu tepla 1 0,7 – 1,3 W/m²K 

 Akumulační schopnost konstrukce 

Schopnost prvku akumulovat teplo je dána materiálovou charakteristikou a časem výkyvu 
teploty [106]. V rámci citlivostní analýzy byl zkoumán rozptyl výsledků na základě možné 
nepřesnosti vstupních hodnot, které by měly být předmětem kalibrace. Dle (Tabulka 5) se 
jedná o penetrační hloubku δ. Vzhledem k tomu, že je obvykle složité stanovit přesné hod-
noty materiálových charakteristik, staly se předmětem citlivostní analýzy i parametry cm 
(měrná tepelná kapacita hmoty) a ρm (hustota hmoty). Všechny tyto neznámé parametry jsou 
navzájem závislé a ve výpočtu je lze označit pod jednou neznámou qaku [J/K]. 

 Množství přiváděného vzduchu 

Míra infiltrace je závislá na těsnosti obálky budovy a provedení výplní otvorů. Tyto vlast-
nosti jsou statickými veličinami, které se v čase nemění. Dynamický parametr vstupuje do 
výpočtu v podobě klimatických podmínek reprezentujících zejména účinek větru, ale i rozdíl 
hustot venkovního a vnitřního vzduchu. Míra infiltrace je vyjádřena neznámou qvent [J/K]. 

 Tepelný tok prostupem 

Schopnost konstrukce vést teplo je shrnuta do parametru U, který vyjadřuje odpor kon-
strukce při prostupu tepla. Tento parametr zahrnuje odpor konstrukce samotné a přilehlých 
mezních vzduchových vrstev [116]. Celkový tepelný tok prostupem konstrukce qprost [J/K] 
bude ovlivněn i dynamickou veličinou teploty zeminy, která není zahrnuta v citlivostní ana-
lýze. 
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Výsledky citlivostní analýzy 

U všech posuzovaných variant byla nastavena výchozí teplota interiéru 20 °C a byla zkou-
mána rychlost poklesu teploty vlivem zatížení konstantní exteriérovou hodnotou -10 °C. 
Průběhy teploty pro jednotlivé varianty jsou patrné z grafu (Obr. 27). Největší rozptyl hodnot 
mezi mezními parametry vykazuje proměnná zohledňující akumulační schopnost kon-
strukce. Naopak nejmenší vliv vykazují proměnné hodnoty pro tepelný tok infiltrací. Mate-
matické vyjádření odchylek od výchozí varianty je patrné z (Tabulka 9). Odchylky 
jednotlivých variant jsou vyjádřením průměrné hodnoty jednotlivých rozdílů v čase. 

 

Obr. 27: Rozdíl v průběhu poklesu teploty vzduchu pro jednotlivé mezní hodnoty proměnných parame-
trů. 

Tabulka 9: Matematické vyjádření odchylek jednotlivých variant od výchozí hodnoty 

proměnná 
δ c ρ n U průměrná od-

chylka od vý-
chozího stavu m J/kg K kg/m³   -   W/m²K 

výchozí stav 0,07 925 2750 0,6 1 °C 

akumulační schopnost konstrukce 0,1 950 3000 0,6 1 3,54 

0,04 900 2500 0,6 1 3,9 

infiltrace 
0,07 925 2750 0,2 1 0,61 
0,07 925 2750 1 1 0,53 

prostup 
0,07 925 2750 0,6 0,7 2,37 
0,07 925 2750 0,6 1,3 1,57 

Výsledky prezentované v grafu (Obr. 27) a (Tabulka 9) jsou vyjádřením jednoho definova-
ného prostoru. Při změně objemu místnosti dojde k nárůstu (resp. poklesu) sledovaných od-
chylek. Stejně tak se změna projeví i při odlišných počátečních podmínkách (Tabulka 10) a 
(Tabulka 11). Poměr vlivu na výsledek pro jednotlivé hledané neznámé toky, které byly 
předmětem citlivostní analýzy, však zůstane zachován. 
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Tabulka 10: Odchylka teploty v závislosti na změně násobnosti výměny vzduchu v čase 60 vteřin. Roz-
díl Te a Ti = 10°C. 
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  s     °C °C °C J J J °C % 

  

VÝCHOZÍ 
STAV 
(τ=0) 

    10,000 10,0000 20    
        

5 
x 

5 
x 

3 
m

² 
(7

5 
m

³)
 τ = 60 0,1 0,0017 10,593 10,0000 20 3030 -439 52800 -0,0352 0,33 

τ = 60 0,2 0,0033 10,604 10,0001 20 6060 -876 52800 -0,0234 0,22 

τ = 60 0,3 0,0050 10,616 10,0001 20 9090 -1311 52800 -0,0117 0,11 

τ = 60 0,4 0,0067 10,628 10,0001 20 12120 -1745 52800 0,0000 0,00 

τ = 60 0,5 0,0083 10,640 10,0001 20 15150 -2178 52800 0,0117 0,11 

τ = 60 0,6 0,0100 10,651 10,0002 20 18180 -2609 52800 0,0233 0,22 

τ = 60 0,7 0,0117 10,663 10,0002 20 21210 -3039 52800 0,0349 0,33 

2 
x 

3 
x 

3 
m

² 
(1

8 
m

³)
 τ = 60 0,1 0,0017 10,933 10,0000 20 727 -167 20160 -0,0267 0,24 

τ = 60 0,2 0,0033 10,942 10,0001 20 1454 -334 20160 -0,0178 0,16 

τ = 60 0,3 0,0050 10,951 10,0001 20 2182 -501 20160 -0,0089 0,08 

τ = 60 0,4 0,0067 10,960 10,0001 20 2909 -666 20160 0,0000 0,00 

τ = 60 0,5 0,0083 10,969 10,0001 20 3636 -832 20160 0,0088 0,08 

τ = 60 0,6 0,0100 10,977 10,0002 20 4363 -996 20160 0,0177 0,16 

τ = 60 0,7 0,0117 10,986 10,0002 20 5090 -1160 20160 0,0264 0,24 

30
 x

 2
0 

x 
7 

m
² 

(4
20

0 
m

³)
 τ = 60 0,1 0,0017 10,194 10,0007 20 169680 -7574 912000 -0,0452 0,44 

τ = 60 0,2 0,0033 10,209 10,0014 20 339360 -15124 912000 -0,0301 0,29 

τ = 60 0,3 0,0050 10,224 10,0021 20 509040 -22648 912000 -0,0150 0,15 

τ = 60 0,4 0,0067 10,239 10,0027 20 678720 -30147 912000 0,0000 0,00 

τ = 60 0,5 0,0083 10,254 10,0034 20 848400 -37622 912000 0,0150 0,15 

τ = 60 0,6 0,0100 10,269 10,0040 20 1018080 -45072 912000 0,0299 0,29 

τ = 60 0,7 0,0117 10,284 10,0047 20 1187760 -52497 912000 0,0447 0,44 
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Tabulka 11: Odchylka teploty v závislosti na změně násobnosti výměny vzduchu v čase 60 vteřin. Roz-
díl Te a Ti = 20°C. 
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  s     °C °C °C J J J °C % 

  

VÝCH
. 

STAV 
(τ=0) 

    10,000 10,0000 30   

        

5 
x 

5 
x 

3 
m

² 
(7

5 
m

³)
 τ = 60 0,1 0,0017 11,185 10,0001 30 4545 -877 105600 -0,0704 0,63 

τ = 60 0,2 0,0033 11,209 10,0001 30 9090 -1751 105600 -0,0469 0,42 

τ = 60 0,3 0,0050 11,232 10,0002 30 13635 -2622 105600 -0,0234 0,21 

τ = 60 0,4 0,0067 11,256 10,0002 30 18180 -3491 105600 0,0000 0,00 

τ = 60 0,5 0,0083 11,279 10,0003 30 22725 -4356 105600 0,0233 0,21 

τ = 60 0,6 0,0100 11,302 10,0003 30 27270 -5219 105600 0,0466 0,41 

τ = 60 0,7 0,0117 11,325 10,0004 30 31815 -6079 105600 0,0697 0,62 

2 
x 

3 
x 

3 
m

² 
(1

8 
m

³)
 τ = 60 0,1 0,0017 11,866 10,0001 30 1091 -335 40320 -0,0534 0,45 

τ = 60 0,2 0,0033 11,884 10,0001 30 2182 -669 40320 -0,0356 0,30 

τ = 60 0,3 0,0050 11,902 10,0002 30 3272 -1001 40320 -0,0178 0,15 

τ = 60 0,4 0,0067 11,920 10,0002 30 4363 -1333 40320 0,0000 0,00 

τ = 60 0,5 0,0083 11,937 10,0003 30 5454 -1663 40320 0,0177 0,15 

τ = 60 0,6 0,0100 11,955 10,0003 30 6545 -1993 40320 0,0353 0,30 

τ = 60 0,7 0,0117 11,972 10,0004 30 7636 -2321 40320 0,0529 0,44 

30
 x

 2
0 

x 
7 

m
² 

(4
20

0 
m

³)
 

τ = 60 0,1 0,0017 10,389 10,0001 30 254520 -15149 1824000 -0,0903 0,86 

τ = 60 0,2 0,0033 10,419 10,0001 30 509040 -30248 1824000 -0,0601 0,57 

τ = 60 0,3 0,0050 10,449 10,0002 30 763560 -45296 1824000 -0,0300 0,29 

τ = 60 0,4 0,0067 10,479 10,0002 30 1018080 -60295 1824000 0,0000 0,00 

τ = 60 0,5 0,0083 10,509 10,0003 30 1272600 -75244 1824000 0,0299 0,29 

τ = 60 0,6 0,0100 10,539 10,0003 30 1527120 -90144 1824000 0,0597 0,57 

τ = 60 0,7 0,0117 10,568 10,0004 30 1781640 -104994 1824000 0,0894 0,85 

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že hodnota odchylky v teplotě interiéru po 1 minutě je 
závislá na objemu interiéru. Tato závislost je znázorněna v grafu (Obr. 28). Dle předpokladu 
je u větších objemů interiéru vlivem vyššího množství venkovního vzduchu odchylka zvý-
šená. 
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Obr. 28: Závislost násobnosti výměny vzduchu a velikosti prostoru na odchylku při výpočtu interié-
rové teploty. 

5.5 Shrnutí kapitoly numerického modelu 
Zjednodušený numerický model umožňuje provést analýzu tepelného chování objektu v de-
tailu, který odpovídá účelu modelu. Předmětem modelu je stanovit vliv venkovního vzduchu 
na tepelně vlhkostní parametry vnitřního prostředí. Model není schopen zahrnout proměn-
livý efekt přirozeného větrání a pracuje s definovaným množstvím přiváděného vzduchu. 
Čas, kdy je venkovní vzduch 

 

 přiváděn do objektu, je stanoven na základě výsledku vyhodnocení algoritmů zohledňující 
venkovní klimatická data a aktuální tepelně vlhkostní podmínky v interiéru.  Prezentovaný 
zjednodušený numerický model využívá při svých výpočtech regresních metod z naměře-
ných dat.  
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6 Laboratorní měření adaptivního větrání 
V této kapitole jsou popsány postupy a výsledky z vývoje zařízení určeného k řízení přísunu 
venkovního vzduchu. Testování zařízení adaptivního větrání bylo provedeno v laboratorních 
podmínkách na Katedře technických zařízení budov, Fakulty stavební ČVUT v Praze.  

Cílem vývoje zařízení je ověření a zejména zpřesnění algoritmu, který byl stanoven pomocí 
numerického modelu popsaného v předchozí kapitole. Výstupem je programovatelný regu-
látor, který je schopen monitorovat, zaznamenávat a zejména vyhodnocovat různé okrajové 
podmínky venkovních klimatických dat, aktuální situaci vnitřního prostředí v interiéru a 
zejména požadavky na kvalitu prostředí v interiéru. Popisované zařízení je schopné řídit pří-
sun čerstvého vzduchu do interiéru na základě předem stanovených kritérií, a tím tak zlepšit 
kvalitu vnitřního prostředí s minimální vloženou energií. 

V této kapitole jsou popsány následující kroky, které vedly k vývoji zkušebního prototypu 
zařízení určeného k řízení větrání, nazvaného VentNavigátor: 

 využití měřící kabiny s VZT jednotkou k laboratornímu experimentu 

 návrh a vývoj prototypu programovatelného regulátoru VentNavigátor, pracujícího 
na bázi PLC panelu 

 návrh a vývoj simulátoru akčních členů  

 ověření numerického modelu popsaného v předchozí kapitole 5. Zjednodušený nu-
merický model  

 sestavení typických algoritmů (strategií) řízení větrání 

 provedení experimentu funkčnosti VentNavigátoru 

6.1 Popis laboratoře 
Měřící kabina je samostatná konstrukce v laboratoři technického zařízení budov. Vnitřní 
rozměr kabiny je 3 x 3,6 x 2,75 m. Konstrukce kabiny je tepelně izolovaná lehká stavba s 
nosnými prvky z C profilů opatřených SDK záklopem. Z vnitřní strany jsou na površích 
instalovány okruhy kapilárních rohoží G – Therm, kryté tenkou stěrkovou omítkou a ole-
jovým nátěrem odolným vlhkosti a zkondenzované vodní páře. Podlahu kabiny tvoří izo-
lovaný betonový základ s nášlapnou vrstvou z dlažby. Měřící kabina je napojena na vzdu-
chotechnickou jednotku. Přívod vzduchu je závislý na poloze ventilačních klapek 
(viz. kap. 6.3 Simulátor akčních členů). 
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Pro účely verifikace modelu byly mimo senzory, které řídí větrání, instalovány i dva data-
loggery. Jejich úkolem je monitoring teploty a vlhkosti v okolí měřící kabiny a tedy ovliv-
nění zejména teploty vzduchu prostupem konstrukcí. Vzhledem k nízkým rozdílům teploty 
v okolí kabiny a interiéru a dobré tepelné izolace měřící kabiny není předpokládán výrazný 
vliv okolní teploty na výslednou teplotu v měřící kabině.  

Vzhledem k tomu, že jedním z cílů experimentu byla verifikace numerického modelu, bylo 
nutné stanovit parametry měřící kabiny:  

• míra infiltrace netěsnostmi zejména ve dveřích kabiny v době, kdy není měřící kabina 
větrána 

• násobnost výměny vzduchu v době, kdy je do místnosti přiváděn ventilátorem ven-
kovní vzduch 

• tepelně technické parametry konstrukce: schopnost akumulovat teplo a součinitel 
prostupu tepla konstrukcí   

Míra infiltrace byla stanovena metodou určení stáří vzduchu pomocí značkovacího plynu 
spektrometrem INNOVA. Hodnoty násobnosti výměny vzduchu byly určeny pomocí měření 
rychlosti proudění vzduchu na přívodu potrubí. Tepelně technické parametry byly stanoveny 
na základě monitorování výrazné změny teploty vzduchu v měřící kabině a jejím okolí. 

6.1.1 Měření násobnosti výměny vzduchu 

Měření násobnosti výměny vzduchu v měřící komoře bylo provedeno na základě monitoro-
vání vzduchu spektrometrem INNOVA. Fotoakustické spektrum vzorku je možné zazname-
nat měřením zvuku na různých vlnových délkách světla. Toto spektrum lze použít k 
identifikaci absorbujících složek vzorku. Fotoakustický efekt lze použít ke studiu pevných 
látek, kapalin a plynů [117]. Při měření byla použita metoda určení stáří vzduchu značkova-
cím plynem. Během této metody je vzduch označen značkovacím plynem a následně se sle-
duje pokles jeho koncentrace za časový úsek [118]. V tomto případě byl použit plyn CO2. 

Na začátku zkoušky se stopovací plyn přivede do měřené zóny, kde se má vyhodnotit míra 
větrání. V případě použití pouze jednoho senzoru je nutné přesné promíchání vzduchu se 
značkovacím plynem. Množství potřebné pro sledování poklesu plynu je malé a není nutné 
přesné změření množství aplikovaného plynu [109]. Při měření poklesu koncentrace CO2 
bylo v kabině rozmístěno celkem šest senzorů a to ve dvou půdorysných bodech a třech 
výškových úrovních (Obr. 29). Všechny senzory vykazovaly shodný průběh s téměř iden-
tickými hodnotami koncentrace CO2. Průběhy poklesů jsou patrné na Obr. 30. 
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Obr. 29: Rozmístění senzorů INNOVA v měřící kabině 

 

Obr. 30: Pokles koncentrace CO2 – výsledky ze spektrometru Innova při zavřeném přívodu vzduchu 
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Hodnoty výměny vzduchu byly spočítány na základě rovnice (33) uvedené v literatuře 

[109] a [118]. Na začátku měření křivka vykazuje neexponenciální pokles, který se po ur-

čitém časovém intervalu změní na exponenciální průběh. Právě v tomto okamžiku, kdy 

křivka vykazuje exponenciální charakter, přestává být měření započítáváno do rovnice 

[109]. 

Výsledné hodnoty infiltrace v násobnosti výměny vzduchu jsou ukázány v Tabulka 12. 

𝑛 =  . ln
( )

( )
         (33) 

Tabulka 12: Výsledky změřených hodnot násobnosti výměny vzduchu v měřící kabině. 

  senzory 
  1 2 3 4 5 6 

T1 
23.1.19 

13:26 

23.1.19 

13:26 

23.1.19 

13:26 

23.1.19 

13:26 

23.1.19 

13:26 

23.1.19 

13:26 

T2 
26.1.19 

14:04 

26.1.19 

14:04 

26.1.19 

14:04 

26.1.19 

14:04 

26.1.19 

14:04 

26.1.19 

14:04 

  72,6458 72,6458 72,6458 72,6458 72,6458 72,6458 

n 0,1111 0,1192 0,1185 0,1191 0,1192 0,1193 

6.1.2 Měření rychlosti proudění 

Vzhledem k vysokým výměnám vzduchu v měřící komoře během zapnutého ventilátoru byla 
násobnost výměny vzduchu během zapnutého ventilátoru stanovena na základě měření rych-
losti proudění vzduchu na přívodním potrubí. Tyto rychlosti byly měřeny pro situaci se za-
pnutým i vypnutým ventilátorem.  

Pro stanovení představy o distribuci vzduchu po měřící kabině bylo v prostoru kabiny roz-
místěno dalších sedm senzorů pro měření rychlosti vzduchu.  

Měření rychlostí vzduchu bylo provedeno pomocí osmi senzorů všesměrového anemometru 
SWEMA s přesností 0,05 m3/s [119]. Tento typ senzoru je schopen sledovat změny v rych-
lostech proudění vzduchu ve velmi krátkém čase. Tyto náhlé změny, způsobené turbulen-
cemi, je možné zaznamenat, pokud je doba odezvy snímače pod 0,2 sekundy [120]. 
Rozmístění senzorů po měřící kabině je patrné ze schématu (Obr. 31). 
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Obr. 31: Schéma rozmístění anemometrů v prostoru laboratoře 

 Měření rychlosti – vypnutý ventilátor 

Měření rychlostí proudění vzduchu v měřící kabině během vypnutého ventilátoru mělo 
hlavní cíl ověřit vliv polohy vzduchotechnických klapek během vypnutého ventilátoru. Po-
kud by bylo potvrzeno, že dochází k samovolnému proudění vzduchu v době, kdy je venti-
látor vypnutý, mohlo by být měření tímto prouděním zkresleno.  

Z grafu (Obr. 32) je patrné, že poloha ventilačních klapek při vypnutém ventilátoru nemá 
žádný vliv na rychlosti proudění vzduchu. Samovolné proudění způsobené rozdílem tlaků 
vzduchu je tedy možné zanedbat. Rychlosti proudění vzduchu jsou velmi malé, ve většině 
případů na hranici možnosti zaznamenání anemometrem. 

 

Obr. 32: Rychlosti proudění vzduchu v měřící komoře při vypnutém ventilátoru a různých polohách 
ventilačních klapek 
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 Měření rychlosti – zapnutý ventilátor 

Měření rychlosti proudění vzduchu při zapnutém ventilátoru bylo provedeno s cílem: 

• určení rychlosti proudění vzduchu na přívodu a tím tak stanovení násobnosti výměny 
vzduchu  

• stanovení obrazu proudění v ostatních částech měřící kabiny 

Během měření, které probíhalo 24 hodin, došlo třikrát k uzavření vzduchotechnických kla-
pek. Dle očekávání, měla tato změna bezprostřední dopad na rychlosti proudění vzduchu, a 
to zejména u senzoru číslo 4, které je umístěné na přívodu vzduchu (Obr. 33). Zde rychlosti 
dosahovaly rozmezí mezi 2,5 – 3 m/s. Ostatní rychlosti se pohybovali kolem 0,2 m/s a to ve 
všech měřených bodech. Mírně zvýšené hodnoty bylo možné detekovat na odtahu (Obr. 34). 

 

Obr. 33: Rychlosti proudění vzduchu v měřící komoře při zapnutém ventilátoru a různých polohách 
ventilačních klapek 

 

Obr. 34: Rychlosti proudění vzduchu v měřící komoře při zapnutém ventilátoru a různých polohách 
ventilačních klapek 
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Násobnost výměny vzduchu byla stanovena pomocí rovnice kontinuity (34), neboli rovnice 
spojitosti toku, která vychází ze zákona o zachování hmotnosti a říká, že hmotnostní tok 
libovolnými průřezy proudové trubice je konstantní [121]. Rychlost proudění byla stanovena 
jako průměrná hodnota během otevřených klapek na přívodu vzduchu (Obr. 35). 

𝑄 =  = 𝑆 . 𝑣         (34) 

 

Obr. 35: Rychlosti proudění vzduchu na přívodu při zapnutém ventilátoru a otevřených klapkách 

Násobnost výměny vzduchu je pak stanovena na základě objemu místnosti a množství vzdu-
chu za jednotku času (Tabulka 13). Vzhledem k tomu, že anemometr byl umístěn těsně za 
ukončením vzduchotechnického potrubí, a ne přímo v potrubí, dá se předpokládat, že rych-
losti, a tím i násobnost výměny vzduchu bude ve skutečnosti mírně vyšší. 

Tabulka 13: Stanovení násobnosti výměny vzduchu v měřící kabině během zapnutého ventilátoru. 

průměrná rychlost 
vzduchu na pří-

vodu 

objemový 
průtok       

Q 

objemový 
průtok       

Q 

násobnost 
výměny 
vzduchu 

[m/s] [m³/s] [m³/h] [-] 

2,75 0,05 174,64 5,88 

 



6  Laboratorní měření adaptivního větrání 73 

6.2 Regulátor adaptivního větrání VentNavigátor 
Centrem celého zařízení je PLC panel, sestavený z komponentů firmy TECO. PLC zařízení 
je schopné sbírat, ukládat i vyhodnocovat data z připojených senzorů, které snímají teplotu 
vzduchu, teplotu povrchů a hodnoty relativní vlhkosti.   

Do PLC panelu byl naprogramován a odzkoušen algoritmus pro přívod venkovního neupra-
veného vzduchu. Algoritmus se skládá z několika podmínek, které jsou různě kombinovány 
na základě požadavků na vnitřní prostředí řešeného interiéru (viz. kap. 6.5 Strategie větrání). 

PLC panel umí na základě naměřených veličin dopočítat i další hodnoty, které jsou nezbytné 
pro řízení prostředí. Jedná se zejména o parciální tlak vodní páry, měrnou vlhkost, teplotu 
rosného bodu aj. a zahrnout je do podmínek pro větrání.  

PLC panel dokáže vyhodnotit situaci pro vnitřní prostředí a klimatická data v aktuálním čase. 
Zároveň je schopen vzít v potaz hodnoty několik časových kroků na zpět, tím je možné 
hodnotit vliv změny módu větrání na vnitřní prostředí a aktuální stav větrání upravit. 

6.2.1 Princip funkce 

PLC panel je schopen data vyhodnotit a dát pokyn pro další akci. Naměřená data a vyhod-
nocení systému je ukládáno v paměti PLC panelu pro jeho možné pozdější stažení všech dat 
do PC. Schéma (Obr. 36) znázorňuje princip funkce popisovaného zařízení na řízené větrání. 
Senzory umístěné v interiéru i exteriéru dávají okrajové podmínky řídící jednotce, která dá 
následně pokyn pro aktuátor k přísunu (resp. omezení) množství venkovního vzduchu.  

Možností jak dosáhnout přísunu venkovního vzduchu je více. Vždy závisí na zvoleném ak-
tuátoru. Nejjednodušší variantou je instalace světelného signálu, který dá pokyn obsluze pro 
otevření /zavření okenních a dveřních otvorů. Pokud není v objektu přítomna neustálá ob-
sluha, otevření oken může probíhat automaticky pomocí sepnutí relé pro servopohon insta-
lovaný na okenním nebo dveřním rámu. Jak bylo popsáno v předchozích kapitolách, 
přirozené větrání nemusí fungovat vždy a za každých podmínek. V takovém případě je 
možné do prostoru interiéru instalovat jednoduchý ventilátor a řídit přísun venkovního vzdu-
chu na základě sepnutí relé pro daný ventilátor. Výhodou je vždy známé množství přísunu 
venkovního vzduchu, a tím tak přesnější nastavení algoritmu pro větrání.  

Pro případ laboratorního měření, které je popsané níže, ovládala řídící jednotka vzducho-
technické klapky. 
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Obr. 36: Schéma zařízení pro řízené větrání 

6.2.2 Použité zařízení a senzory 

Níže popsaný řídící panel, vč. napájecího zdroje, dále senzory teploty, vlhkosti a povrchové 
teploty pro interiér i exteriér jsou komponenty dodané firmou Teco. 

 Řídící PLC panel 

Centrem celého systému je programovatelný modulární automat Foxtrot CP – 1015 (Obr. 
37). Základní modul je vybaven šesti víceúčelovými vstupy, z nichž každý je využitelný buď 
jako analogový (napěťový, proudový nebo pasivní čidla teploty) nebo jako binární 24V, 
dvěma analogovými výstupy 10V a 6 reléovými výstupy. Základní ovládání a zobrazovací 
prvky jsou rozšířeny o LCD displej. Základní modul CP – 1015 je osazen centrální jednotkou 
(CPU) řady K, která je určena pro aplikace s vysokými požadavky na výkon. Obsahuje zá-
lohovou paměť CMOS RAM pro uživatelské programy a data a mimo jiné i rozhraní Ether-
net [122].  Modul je napájen spínaným napájecím zdrojem DR - 60 – 24 s pevným výstupním 
napětím 24 V DC [123].   
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Obr. 37: Automat Foxtrot CP – 1015 [122] 

 Senzor teploty a vlhkosti vzduchu pro exteriér 

Záznam teploty a vlhkosti vzduchu v exteriéru zajišťuje snímač teploty a relativní vlhkosti 
C – RQ – 0400I (Obr. 38). Jedná se o kombinovaný snímač na sběrnici CIB, který obsahuje 
integrovaný polovodičový senzor teploty a relativní vlhkosti. Vzhledem k dostatečnému 
krytí je modul primárně používán k venkovnímu měření [124].   

Rozsah měření relativní vlhkosti se pohybuje od 0 do 100 % s přesností ±2 %. Rozsah mě-
řené teploty se pohybuje v rozmezí -40 °C až 125 °C s přesností měření 0,3 °C [124].   

 

Obr. 38: Snímač teploty C – RQ – 0400I [124] 

 Senzor teploty a vlhkosti vzduchu pro interiér 

Vnitřní teplota a relativní vlhkost vzduchu byla měřena elektronickým kapacitním polymer-
ním senzorem C – AQ – 0004R (Obr. 39). Čidlo je realizované jako standardní periferie 
systému Foxtrot s připojením na sběrnici CIB, která zabezpečuje i napájení čidla. Senzor 
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obsahuje dva měřící vstupy. První je připojen na čidlo relativní vlhkosti, druhý na senzor 
teploty [125]. 

Rozsah měření relativní vlhkosti se pohybuje od 0 do 100 % s přesností ±5 %. Rozsah mě-
řené teploty se pohybuje v rozmezí 0 °C až 50 °C s přesností měření 0,8 °C [125].   

 

Obr. 39: Snímač teploty C – AQ – 0004R [125] 

 Povrchová teplota 

Povrchová teplota byla měřena teplotní sondou s odporovým kabelovým snímačem. 

6.2.3 Software 

Pro programování modulárního automatu Foxtrot byl použit vývojový nástroj Mosaic Lite 
verze 2018.1.0.20, který je určen pro programování aplikací systémů Tecomat.  

Celá struktura programu je koncipovaná do tří skupin parametrů, na jejichž hodnotách závisí 
vyhodnocení podmínek větrání: 

a) měřené hodnoty: jsou přímo měřeny senzory a zaznamenávány 

b) vypočtené hodnoty: vypočteny na základě naměřených hodnot  

c) proměnné hodnoty: parametry, které vkládá sám uživatel jako okrajovou 
podmínku 

Měřené hodnoty 

Tyto hodnoty jsou vybaveny funkcí simulace, kterou je možné zapnout při zkouškách funkč-
nosti zápisu programu. V ostatních případech jsou data vyhodnocena přímo ze senzorů 
(viz. předchozí kapitola). Délka časového kroku záznamu dat je dána proměnným parame-
trem. 



6  Laboratorní měření adaptivního větrání 77 

Vypočtené hodnoty 

Mezi vypočtené hodnoty patří parametry, které jsou nutné buď přímo pro vyhodnocení pod-
mínky větrání nebo nepřímo pro další výpočet. Jedná se o výpočet parciální tlaku nasycené 
vodní páry pro interiér i exteriér (Pp), výpočet měrné vlhkosti vzduchu pro interiér i exteriér 
(Xe) a výpočet rosného bodu pro interiér i exteriér (Tdp). 

 

// kalkulace parciálního tlaku nasycené vodní páry 

Ppi := 610,78*EXP(Ti/(Ti+238,3)*17,2694); 

Ppe := 610,78*EXP(Te/(Te+238,3)*17,2694); 

 

//Kalkulace vlhkosti vzduchu [g/ks s.v.] 

Xe := ((0,622*((0,01*Rhe*Ppe)/(Pp-0,01*Rhe*Ppe)))*1000); 

Xi := ((0,622*((0,01*Rhi*Ppi)/(Pp-0,01*Rhi*Ppi)))*1000); 

 

//Kalkulace teploty rosného bodu [°C] 

Tdpi := (234,5*LN((Rhi/100)*EXP((17,68*Ti)/(234,5+Ti))))/ 

(17,67-LN((Rhi/100)*EXP((17,68*Ti)/(243,5+Ti); 

Tdpe := (234,5*LN((Rhe/100)*EXP((17,68*Te)/(234,5+Te))))/ 

(17,67-LN((Rhe/100)*EXP((17,68*Te)/(243,5+Te); 

Zápis výpočtu v kódu Mosaic pro PLC je patrný s následujícího prtsc (Obr. 40) 

 

Obr. 40: Zápis výpočtu v kódu Mosaic 
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Proměnné parametry 

Tyto parametry umožňují uživateli měnit hodnoty, které vstupují do vyhodnocení podmínky 
větrání, aniž by muselo být zasahováno do zdrojového kódu programu. Jedná se o parametry, 
které se obvykle mění s typem objektu, zejména o definici tolerované zóny. 

Podmínky větrání 

Na základě výsledků všech parametrů je vyhodnoceno splnění podmínek pro větrání. Pro-
gram obsahuje 4 podmínky, které je nutné splnit, aby mohl být přiváděn venkovní vzduch 
(další 2 podmínky jsou využívány pouze pro možnost větrání/nevětrání za každé situace pro 
laboratorní měření).   

Uživateli je umožněno zapnout/vypnout každou z podmínek tak, aby přizpůsobil požadavky 
danému objektu. Je-li zapnuto podmínek více, musí být pro celkové splnění podmínky vě-
trání kladné vyhodnocení všech zapnutých. 

Každá z podmínek sleduje jinou složku tepelně vlhkostního mikroklima, proto se ne vždy 
hodí pro každý objekt. 

 Podmínka teploty vzduchu (y1) 

Podmínka teploty vzduchu má za úkol udržet nebo se přiblížit do předem stanovené hranice 
minimální a maximální teploty. V případě, že je zapnuta pouze podmínka kontroly teploty 
vzduchu, je okamžik, ve kterém se nachází teplota vzduchu v tolerované zóně, vyhodnocen 
jako „false“, tedy zamezení přísunu venkovního vzduchu (Obr. 41). V případě, že je v hod-
nocení podmínek více, je hodnota teploty vzduchu uvnitř hranice tolerované zóny posouzena 
jako „true“, aby nebránila dalším podmínkám (Obr. 42). 
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Obr. 41: Vyhodnocení podmínky pro hlídání teploty vzduchu v případě, že hodnocená podmínka nemá 
návaznost na další podmínky 

 

Obr. 42: Vyhodnocení podmínky pro hlídání teploty vzduchu v případě, že hodnocená podmínka má 
návaznost na další podmínky 
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Matematický zápis vyhodnocení podmínky teploty vzduchu v případě, že hodnocená pod-
mínka nemá návaznost na další podmínky: 

 //: 1.  
IF y1_zapnuto = TRUE THEN 
 IF Ti ˂ Te AND Ti ˂ Ty2 THEN 
  y1: = TRUE; 
 ELSE 
  IF Ti ˃ Te AND Ti ˂ Ty1 THEN 
   y1: = TRUE; 
  ELSE 
   y1: = FALSE;  
  END_IF; 
 END_IF; 
ELSE 
 y1: = FALSE; 
END_IF; 

Matematický zápis vyhodnocení podmínky teploty vzduchu v případě, že hodnocená pod-
mínka má návaznost na další podmínky: 

//: 1.  
IF y1_zapnuto = TRUE THEN 
 IF Ti ˂ Te AND Ti ˂ Ty2 THEN 
  y1: = TRUE; 
 ELSE 
  IF Ti ˃ Te AND Ti ˂ Ty1 THEN 
   y1: = TRUE; 
  ELSE 
   y1: = FALSE;  
  END_IF; 
 END_IF; 
ELSE 
 y1: = TRUE; 
END_IF; 

Kde:  Ty2 = T opt, min 

 Ty1 = T opt, max 

 Podmínka vlhkosti vzduchu (y3) 

Podmínka vlhkosti vzduchu má za úkol udržet nebo se přiblížit do předem stanovené hranice 
minimální a maximální relativní vlhkosti. V případě, že je zapnuta pouze podmínka kontroly 
vlhkosti vzduchu, je okamžik, v kterém se nachází relativní vlhkost vzduchu v tolerované 
zóně, vyhodnocen jako „false“, tedy zamezení přísunu venkovního vzduchu (Obr. 43). V 
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případě, že je v hodnocení podmínek více, je hodnota relativní vlhkosti vzduchu uvnitř hra-
nice tolerované zóny posouzena jako „true“, aby nebránila dalším podmínkám (Obr. 44). 

 

Obr. 43: Vyhodnocení podmínky pro hlídání relativní vlhkosti vzduchu v případě, že hodnocená pod-
mínka nemá návaznost na další podmínky 

 

Obr. 44: Vyhodnocení podmínky pro hlídání relativní vlhkosti vzduchu v případě, že hodnocená pod-
mínka má návaznost na další podmínky 



6  Laboratorní měření adaptivního větrání 82 

Matematický zápis vyhodnocení podmínky teploty vzduchu v případě, že hodnocená pod-
mínka nemá návaznost na další podmínky: 

//: 3. 
IF y3_zapnuto = TRUE THEN 
 IF Xi ˂ Xe AND RHi ˂ Ty4 THEN 
  y3: = TRUE; 
 ELSE 
  IF Xi ˃ Xe AND RHi ˃ Ty3 THEN 
   y3: = TRUE; 
  ELSE 
   y3: = FALSE;  
  END_IF; 
 END_IF; 
ELSE 
 y3: = FALSE; 
END_IF; 

Matematický zápis vyhodnocení podmínky teploty vzduchu v případě, že hodnocená pod-
mínka má návaznost na další podmínky: 

//: 3. 
IF y3_zapnuto = TRUE THEN 
 IF Xi ˂ Xe AND RHi ˂ Ty4 THEN 
  y3: = TRUE; 
 ELSE 
  IF Xi ˃ Xe AND RHi ˃ Ty3 THEN 
   y3: = TRUE; 
  ELSE 
   y3: = FALSE;  
  END_IF; 
 END_IF; 
ELSE 
 y3: = TRUE; 
END_IF; 

Kde:  Ty4 = Rh opt, min 

 Ty3 = Rh opt, max 

 Podmínka výkyvů relativní vlhkosti v čase (y5) 

Podmínka výkyvů relativní vlhkosti má za úkol zamezit nadměrnému kolísání relativní vlh-
kosti vzduchu v interiéru, která je s přirozeným větráním často spojená. V tomto případě je 
nutné vzít v úvahu i hodnoty zpět v čase. Elementární otázkou je maximální změna během 
stanoveného časového úseku (určitý počet časových kroků). V případě, že je změna vyšší, 
je zkoumán trend relativní vlhkosti (pokles nebo vzestup) a zda je tato změna způsobena 
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venkovním vzduchem. Tím je eliminována situace, kdy je náhlá změna relativní vlhkosti 
způsobena vnitřním zdrojem (např. příchod velkého množství osob aj.) (Obr. 45). 

 

Obr. 45: Vyhodnocení podmínky pro hlídání výkyvů relativní vlhkosti 

Vzhledem k hodnocení veličin zpět v čase bylo nutné matematickému zápisu pro vyhodno-
cení podmínky pro hlídání výkyvů relativní vlhkosti přiřadit několik pomocných funkcí. 

//: 5. 
RHmax := CalkRHmax (iRHi := RHi, iz5 := z5); 
RHmin := CalkRHmax (iRHi := RHi, iz5 := z5); 
RHz5 := CalkRHmax (iRHi := RHi, iz5 := z5); 
IF y5_zapnuto = TRUE THEN 
 IF (RHmax – RHmin) ˂ RHy5 THEN 
  y5: = TRUE; 
 ELSE 
  IF RHz5 ˂ RHi AND  RHe ˂ RHi THEN 
   y5: = TRUE; 
  ELSE 
   IF RHz5 ˃ RHi AND  RHe ˃ RHi THEN 
    y5: = TRUE; 
   ELSE 
y5: = FALSE;  
    END_IF; 
  END_IF; 
 END_IF; 
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ELSE 
 y5: = TRUE; 
END_IF; 
 
Kde:  RHy5 = ∆Rh max, z∆τ  

 RHz5 = Rh i (τ - z∆τ) 

 
 
//: CalkRHmax 
FUNCTION CalkRHmax : REAL 
 VAR_INPUT  
  iRHi : REAL; // aktuální relativní vlhkost vzduchu 
  iz5 : UDINT; // počet časových kroků v podmínce pro y5 
 END_VAR 
 VAR 
  RHmax : REAL; 
  Index : UDINT; 
 END_VAR 
 
 RHmax := iRHi; 
 IF dataIndex ˃ iz5 THEN 
  FOR index := 1 TO iz5 DO 
   IF exper_data [index] .RHi ˃ RHmax THEN 
    RHmax := exper_data [index] .RHi; 
   END_IF; 
  END_FOR; 
 END_IF; 
 
 CalkRHmax := RHmax; 
 
END_FUNCTION; 
 
//: CalkRHmin 
FUNCTION CalkRHmax : REAL 
 VAR_INPUT  
  iRHi : REAL; // aktuální relativní vlhkost vzduchu 
  iz5 : UDINT; // počet časových kroků v podmínce pro y5 
 END_VAR 
 VAR 
  RHmin : REAL; 
  Index : UDINT; 
 END_VAR 
 
 RHmin := iRHi; 
 IF dataIndex ˃ iz5 THEN 
  FOR index := 1 TO iz5 DO 
   IF exper_data [index] .RHi ˂ RHmin THEN 
    RHmin := exper_data [index] .RHi; 
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   END_IF; 
  END_FOR; 
 END_IF; 
 
 CalkRHmin := RHmin; 
END_FUNCTION; 
 
 
//: CalkRHz5 
FUNCTION CalkRHz5 : REAL 
 VAR_INPUT  
  iRHi : REAL; // aktuální relativní vlhkost vzduchu 
  iz5 : UDINT; // počet časových kroků v podmínce pro y5 
 END_VAR 
 VAR 
  RHz5 : REAL; 
  Index : UDINT; 
  IndexRHz5 : UDINT; 
 END_VAR 
 
 RHz5 := iRHi; 
 IF dataIndex ˃ iz5 THEN 
  //indexRHz5 := dataIndex – iz5 
  RHz5 := exper_data [iz5].RHi; 
 END_IF; 
 
 CalkRHz5 := RHz5; 
END_FUNCTION; 

 Podmínka kondenzace (y6) 

Podmínka kondenzace má zabránit přísunu venkovního vzduchu ve chvíli, kdy by mohl ex-
teriérový vzduch způsobit kondenzaci na površích v interiéru. Podmínka je určena porovná-
ním povrchové teploty konstrukcí a teploty rosného bodu v interiéru. Pokud podmínka není 
splněna, je vyhodnocena možnost zlepšení teploty rosného bodu pomocí venkovního vzdu-
chu (Obr. 46). 
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Obr. 46: Vyhodnocení podmínky pro kontrolu kondenzace na površích konstrukce 

Matematický zápis vyhodnocení podmínky pro kontrolu kondenzace: 

//: 6. 
IF y6_zapnuto = TRUE THEN 
 IF Tdpi ˂ Tp THEN 
  y6: = TRUE; 
 ELSE 
  IF Tdpi ˃ Tre THEN 
   y6: = TRUE; 
  ELSE 
   y6: = FALSE;  
  END_IF; 
 END_IF; 
ELSE 
 y6: = TRUE; 
END_IF; 

Webové rozhraní 

Software Mosaic disponuje vestavěným WebMakerem pro pohodlnou tvorbu vestavěných 
stránek. Obraz webového rozhraní ukazuje Obr. 47. Proměnné parametry v levé části lze 
měnit dle potřeby objektu. 
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Obr. 47: Webové rozhraní programu 

6.3 Simulátor akčních členů 
Vzhledem k tomu, že je měřící kabina napojena na vzduchotechnickou jednotku, byl přívod 
vzduchu zajištěn pomocí ventilátoru z této jednotky. Během měření nebyl v provozu tep-
lotní, ani rekuperační výměník. Řídící jednotka větrání ovládala dvojici vzduchotechnických 
klapek Lindab TATBU 160/160. V případě, že řídící jednotka vyhodnotila situaci jako ne-
příznivou pro větrání, dala pokyn vzduchotechnickým klapkám, které nasměrovaly proud 
vzduchu do bypasu (Obr. 49) a zpět ven z kabiny. Schéma rozvodů vzduchu znázorňuje Obr. 
48. Aby bylo zamezeno možnému ovlivnění teploty vzduchu během trasy do kabiny, bylo 
exteriérové čidlo umístěno do přívodního potrubí bezprostředně za vstupem do kabiny (Obr. 
50). Interiérové čidlo bylo zavěšeno ve výšce 1,5 m nad podlahou uprostřed dispozice kabiny 
(Obr. 50). 
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Obr. 48: Schéma zapojení PLC panelu pro řízené větrání pro laboratorní měření 

 

Obr. 49: Bypas přívodu vzduchu pro laboratorní měření 

 

Obr. 50: Umístění senzoru pro měření teploty a vlhkosti vzduchu (vlevo: interiér, vpravo: exteriér) 
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6.4 Verifikace numerického modelu 
Výše popsané zařízení bylo využito k verifikaci numerického modelu, který byl popsán v 
předchozí kapitole 5. Zjednodušený numerický model.  

V měřící kabině bylo provedeno několik měření, která pomohla k určení některých nezná-
mých parametrů. Ty se týkají zejména násobnosti výměny vzduchu a průtoku vzduchu při 
módu větrání i bez něj (viz. kap. 6.1 Popis laboratoře).  

Po stanovení neznámých parametrů byla provedena kalibrace numerického modelu pomocí 
regresní metody. Po provedené kalibraci bylo možné aplikovat výsledky měření do nume-
rického modelu a definovat odchylky. Při definici odchylek může hrát roli i přesnost měří-
cích senzorů (viz. kap. 6.2.2 Použité zařízení a senzory). 

6.4.1 Kalibrace modelu 

Za účelem ověření modelu bylo nutné provést kalibrační proces parametrů měřící kabiny, 
které nejsou přesně známy. Na základě předchozích poznatků, uvedených v kapitole 5. 4. 
kalibrace a verifikace numerického modelu je možné neznámé parametry vyjádřit čtyřmi 
hodnotami: 

• Schopnost konstrukce akumulovat teplo 

• Schopnost konstrukce akumulovat vlhkost 

• Schopnost konstrukce vést teplo prostupem 

• Množství přiváděného vzduchu 

Kalibrační proces byl prováděn za stavu bez zapnutého ventilátoru, tedy množství přivádě-
ného vzduchu bylo poměrně přesně stanoveno na základě metody určení stáří stopovacího 
plynu v předchozí kapitole. Schopnost konstrukce akumulovat vlhkost byla z důvodu samot-
ného principu konstrukce (olejový nátěr) zanedbána. Cílem kalibračního procesu bylo sta-
novit neznámou hodnotu akumulace tepla a prostup konstrukce. 

Za tímto účelem byl vytvořen numerický model v MS excel, který je schopen, na základě 
regresní metody, vyhodnotit neznámé parametry. Princip je založen na hledání nejmenšího 
průměru absolutní hodnoty odchylky z naměřených dat. Rozhraní numerického modelu ur-
čeného k samokalibraci je patrné z Obr. 51.  

Kalibrační proces byl prováděn v letním období, kdy se stálá teplota měřící kabiny pohybo-
vala kolem 27 °C. V rámci kalibračního procesu došlo k vychlazení kabiny na 18 °C pomocí 
kapilárních rohoží instalovaných ve stěnách kabiny. Po vypnutí a ustálení chladicího sys-
tému byl monitorován průběh a rychlost vzestupu teploty vzduchu na původní hodnotu 
27 °C. Numerický model hledal takové parametry konstrukce, které by generovaly shodné 
výsledky s naměřenými daty.  
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Výsledek kalibračního procesu pro parametry s největší shodou je znázorněn na Obr. 52, kde 
červená křivka znázorňuje naměřené hodnoty teploty vzduchu, zelená vypočtené hodnoty a 
modrá hodnoty teploty v prostoru za kabinou. Hodnoty odchylek jsou patrné z Tabulka 14. 
Tyto hodnoty jsou výrazně nižší, než je přesnost samotného senzoru v kabině. 

 

Obr. 51: Rozhraní numerického modelu v MS excel, vytvořeného za účelem kalibračního procesu. 

 

Obr. 52: Výsledek kalibračního procesu pro parametry s nejmenší hodnotou absolutních rozdílů na-
měřených a vypočtených dat 

Tabulka 14: Hodnoty odchylek vypočtených a monitorovaných hodnot 

průměrná 
hodnota roz-

dílů 

minimální hod-
nota rozdílů 

maximální 
hodnota roz-

dílů 
°C °C °C 

0,169 1,00E-04 0,391 
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Hodnoty, které byly předmětem kalibrace, jsou vyznačeny bíle (Tabulka 15). Ostatní zadané 
hodnoty zeleně. V případě schopnosti konstrukce akumulace tepla se jedná o penetrační 
hloubku, hustotu a měrnou tepelnou kapacitu). U prostupu tepla byl zjišťován součinitel pro-
stupu tepla.  

Tabulka 15: Výsledné hodnoty kalibračního procesu 

prostor akumulace větrání prostup 

š 3,6 m δ 0,018 m výměna 0,11 /h U 0,41 W/m2K 

d 3 m ρ 1500 kg/m3 q(inf) 65,9934 J/K q(inf) 1424,34 J/K 

v 2,75 m m 1563,3 kg             

A 57,9 m2 c 1450 J/kg K             

Vi 29,7 m3 q(aku) 2266785 J/K             

6.4.2 Porovnání výsledků numerické simulace a měření  

Na základě výsledků z kalibračního procesu bylo možné přistoupit k ověření numerického 
modelu uvedeného v kapitole 5. Do numerického modelu byly zadány hodnoty, které vzešly 
z kalibrace a monitoringu v měřící kabině.  

Prvním zkoumaným případem byly tři dny v listopadu. Výchozí stálá teplota měřící kabiny 
se pohybovala kolem 24 °C. Po spuštění ventilátoru došlo ke snížení teploty v měřící kabině. 
Výkyvy, které jsou patrné z grafu (Obr. 53), jsou způsobeny vypnutím ventilátoru v důsledku 
proti zámrzové ochrany. Trend průběhů naměřených a vypočtených hodnot je shodný. Od-
chylky jsou patrné v době přerušení přísunu venkovního vzduchu. Vypočtené hodnoty vy-
kazují nepatrně menší výkyvy než naměřené a to okolo 0,5 °C. Další drobné rozdíly jsou 
patrné během 64. až 67. hodiny měření. Zde docházelo k uzavření klapek a přívodu vzduchu. 
Výraznější výchylky (cca 0,3 °C) při výpočtu jsou přisuzovány setrvačnosti uzavírání kla-
pek, kterým trvá cca 45 sekund do jejich uzavření. Tato hodnota je zároveň pod hranicí přes-
nosti měřícího senzoru. Trend vlhkosti vzduchu naměřených a vypočtených hodnot jsou 
shodné. Odchylky jsou vysvětleny zanedbáním akumulace vlhkosti vzhledem k materiálu 
stěn kabiny. Přesto se v místnosti nacházelo několik málo předmětů (židle), kam by vlhkost 
mohla být akumulována (Obr. 54). 
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Obr. 53: Porovnání vypočtených hodnot teploty vzduchu numerickým modelem (červená) a změře-
ných hodnot v měřicí kabině (modrá) 

 

 

Obr. 54: Porovnání vypočtených hodnot relativní vlhkosti vzduchu numerickým modelem (červená) a 
změřených hodnot v měřící kabině (modrá) 

Další ověření numerického modelu proběhlo v letních měsících, kdy byl zkoušen algoritmus 
pro chlazení místnosti. Tím bylo ověřeno, jak numerický model reaguje na přerušování pří-
sunu venkovního vzduchu. Měření bylo prováděno 9 dní.  

Porovnání hodnot získaných z numerického modelu a monitoringu je patrné z Obr. 55, kde 
vykazují shodné průběhy během sledovaného období. Vypočtené hodnoty ukazují lehce 
nižší teploty vzduchu oproti naměřeným. Průměrná odchylka pro celé zkoumané období do-
sahuje 0,37 °C, což je pod hranicí citlivosti senzoru.   
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Obr. 55: Porovnání vypočtených hodnot teploty vzduchu numerickým modelem (červená) a změře-
ných hodnot v měřící kabině (modrá), zelená pole ukazují stav otevření ventilačních klapek 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že byla ověřena funkčnost numerického modelu, který 
byl popsán v předchozí kapitole (5. Numerický model). 

6.5 Strategie větrání 
Vhodnost zvoleného algoritmu pro přívod vzduchu vždy závisí na konkrétním případu ob-
jektu, který má být větrán. Větrací algoritmus musí být vždy nastaven na kontrolu parametru, 
který je pro daný objekt důležitý. Přestože každý objekt je individuální a přístup k určování 
parametrů vnitřního mikroklima se bude lišit případ od případu zejména, jedná-li se histo-
rické budovy, je možné určit několik strategií, kterými je možné se řídit.  

Z hlediska hlídání parametrů vnitřního prostředí se dají objekty rozdělit na několik kategorií, 
které jsou popsány v následujících kapitolách. 

6.5.1 Teplota vzduchu a povrchová kondenzace 

Mezi tyto objekty se řadí interiéry bez trvalého použití a instalace systému pro vytápění. 
Typickým příkladem je klášter v Plasech (viz. kap. 2.5.3), který je bez trvalého využití a bez 
instalace otopného systému. Teploty jsou během celého roku velmi nízké a je snahou teplotu 
zvyšovat, je-li to možné. Zároveň masivní zdi s velkou tepelnou akumulací vykazují nízké 
povrchové teploty a tím riziko kondenzace. Další příklad mohou představovat staré kamenné 
chalupy, využívané jako rekreační objekty se sezónní obsazeností.   

Algoritmus pro řízené větrání u objektů s hlídáním teploty vzduchu a povrchové kondenzace 
je znázorněn na vývojovém diagramu (Obr. 56). 
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Obr. 56: Vývojový diagram algoritmu větrání u budov s hlídáním teploty vzduchu a povrchové kon-
denzace 

6.5.2 Vlhkost vzduchu 

Interiéry, u kterých je nutné podřídit větrání hodnotám vlhkosti vzduchu, často představují 
interiéry s dodatečným zdrojem vlhkosti. Tu mohou představovat vzlínající vlhkost u sute-
rénních prostorů, konstrukční vady v podobě zatékání dešťové vody nebo může hrát zásadní 
roli vliv uživatelů a jejich činnost. Klasickým příkladem jsou sklepní prostory se vzlínající 
vlhkostí, kde nejsou instalovány žádné systémy na ohřev vzduchu. S vysokou mírou vlhkosti 
se potýká většina starých objektů, které nejsou trvale užívány a nemají provedenou dosta-
tečnou hydroizolaci základové konstrukce. Pokud se jedná o masivní konstrukci s vysokou 
hodnotou tepelné akumulace, je též vhodné kontrolovat riziko kondenzace na povrchu kon-
strukcí.  

Algoritmus pro řízené větrání u objektů s významným množství vlhkosti ve vzduchu, (pří-
padně i povrchové kondenzace), je znázorněn na vývojovém diagramu (Obr. 57). 
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Obr. 57: Vývojový diagram algoritmu větrání u budov s hlídáním vlhkosti vzduchu a povrchové kon-
denzace 

6.5.3 Teplota vzduchu, vlhkost vzduchu a povrchová kondenzace 

Tato kategorie v sobě zahrnuje obě předchozí skupiny a příklady využití mohou být shodné. 
Ve starých objektech, většinou s masivní konstrukcí vyznačující se vysokou míru tepelné 
akumulace, bez trvalého využití a instalace vytápění, je obvykle nutno zvyšovat teplotu za 
kontroly povrchové kondenzace. Na druhou stranu mají i velmi často vzhledem ke své kon-
strukci problém s vlhkostí. V našich klimatických podmínkách se nachází mnoho starých 
objektů, které se potýkají jak s velmi nízkými teplotami, ale i s vysokou mírou vzdušné 
vlhkosti. V takových případech je nutné se pokusit dostat tepelně vlhkostní parametry do 
nějakého přijatelného rozmezí.  Vývojový diagram pro řízené větrání při hledání optimál-
ního rozmezí teploty a vzduchu (Obr. 58) zahrnuje podmínky pro vlhkost vzduchu i teplotu 
zároveň. 
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Obr. 58: Vývojový diagram algoritmu větrání u budov s hlídáním vlhkosti vzduchu, teploty vzduchu a 
povrchové kondenzace 

6.5.4 Vlhkost vzduchu, její výkyvy, povrchová kondenzace a minimální teplota 

Poslední kategorie představuje historické objekty, jejichž interiér má kulturní význam, a je 
tedy nutné podřídit kvalitu vnitřního prostředí s ohledem na uchování památky. Klasickým 
příkladem je historická kaplička bez instalovaného zdroje tepla na vytápění. Velmi často se 
u těchto objektů vyskytuje vysoká míra vzdušné vlhkosti způsobená zejména konstrukčními 
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vadami. Situaci nezlepší ani skutečnost nárazového využití velkého počtu návštěvníků pro-
dukující vlhkost. Téměř vždy jde o objekt s masivní kamennou konstrukcí vykazující velkou 
tepelnou setrvačnost s rizikem kondenzace vodní páry. Je-li předmětem uchování historický 
interiér, je dále nutné kontrolovat kolísání relativní vlhkosti, zejména v krátkém časovém 
úseku, které je pro přirozené větrání typické. Vývojový diagram pro řízené větrání určené 
především pro historické budovy je patrné z Obr. 59. 

 

Obr. 59: Vývojový diagram algoritmu větrání u budov s hlídáním vlhkosti vzduchu a její výkyvy, mi-
nimální hodnoty teploty vzduchu a riziko povrchové kondenzace. 
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6.6 Výsledky aplikace algoritmů větrání 
Dalším cílem vyvíjeného zařízení bylo ověření v laboratorním prostředí, jeho funkčnost pro 
adaptivní větrání. Měření se omezila na řízení teploty vzduchu. 

6.6.1 Udržení stálé teploty 

První zkouška zařízení byla provedena v listopadu 2018, kdy bylo cílem pomocí venkovního 
vzduchu dosáhnout stálé teploty. Otázka byla, zda zařízení bude schopné dosáhnout poža-
dované teploty a také tuto teplotu udržet v přijatelném rozmezí. Požadovaná teplota interiéru 
byla nastavena na 15 °C.  

Z průběhu teplot (Obr. 60) je patrné, že zařízení je schopné, za předpokladu příznivých pod-
mínek, dosáhnout požadované teploty a tuto teplotu udržet pomocí otevření / uzavření pří-
vodu venkovního vzduchu. 

 

Obr. 60: Výsledky testování zařízení na držení stálé teploty (červená: požadovaná hodnota, modrá: 
hodnoty na přívodu vzduchu, zelená: interiérové hodnoty teploty vzduchu) 

6.6.2 Chlazení 

Další měření bylo zaměřeno na pasivní chlazení místnosti během letních měsíců. Pro toto 
měření bylo vybráno období s vysokými venkovními teplotami.  
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Vzhledem k dobré izolaci měřící kabiny, ve které se nenachází žádný tepelný zdroj a jsou 
zde nulové solární zisky, je teplota vzduchu v interiéru měřící kabiny ovlivněna pouze pro-
stupem z okolní místnosti (též bez solárních zisků) a infiltrací z této okolní místnosti. To má 
za následek poměrně vyrovnané a stálé teploty v kabině, které se několik dní před aplikací 
adaptivního větrání pohybovaly v rozmezí 27 – 27,5 °C.  

Z grafu (Obr. 61) je patrný jasný pokles interiérové teploty a to i ve dnech, kdy jsou denní 
venkovní teploty vysoké. Perioda pro přívod venkovního vzduchu se mění v závislosti na 
teplotě přívodního vzduchu. Z toho jasně vyplývá, že standardní režim nočního provětrávání 
s pevně danou dobou pro přísun venkovního vzduchu nemusí být vždy výhodný, protože 
vhodný čas pro větrání se každý den mění.  

V grafu je názorně vidět jasný pokles teploty v případě přísunu venkovního chladnějšího 
vzduchu a naopak vzestup v případě období bez větrání. Tento vzestup je dán zejména aku-
mulací konstrukce. Další, méně významný, vliv představuje prostup a infiltrace do okolní 
místnosti. 

Vhodným načasováním přísunu venkovního vzduchu bylo možné dosáhnout poklesu teploty 
v kabině o přibližně 2 °C během zkoumaného období. Nutno dodat, že v měřící kabině se 
nenachází žádný zdroj tepla, který by teplotu zvyšoval. V případě, že by přes den byla teplota 
zvyšována (lidé, zařízení, …), je předpoklad, že by větráním bylo dosaženo větších rozdílů. 

 

Obr. 61: Výsledky testování zařízení na pasivní chlazení (červená: interiérová teplota, šedá: teplota na 
přívodu vzduchu, zelené pole: období s přísunem venkovního vzduchu) 
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7 Případové studie 
Tato kapitola se věnuje případovým studiím čtyř historických objektů: Poutní kaple Svatých 
schodů v Rumburku, historická freska v pavilónu v Duchcově, historická chalupa v Podkr-
konoší a věž kostela Nejsvětější Srdce Páně na Vinohradech.  

Všechny tyto objekty spojuje problematika v oblasti tepelně – vlhkostního mikroklima a 
stáří objektu. Vyjma horské chalupy v Podkrkonoší se jedná o budovy historicky a kulturně 
významné, kde se parametry vnitřního prostředí soustředí zejména na historický interiér. U 
výše popsaných objektů byl proveden monitoring vnitřního prostředí a použito výpočetního 
modelu energetického chování budov. V případě prvních tří prezentovaných studií byla k 
řešení problémů s vnitřním prostředím ověřena možnost použití adaptivního větrání pomocí 
výše popisovaného numerického modelu (kap. 5).    

Přestože se ve všech případech jedná o historické objekty, všechny prezentované studie po-
ukazují na různé problémy s vnitřním prostředím, které mohou u historických objektů nastat. 
Na uvedených studiích jsou názorně popsány problémy daných staveb a jejich možný postup 
řešení, který může být aplikován na ostatní, obdobné objekty, se shodnými problémy s vnitř-
ním prostředím. 

7.1 Poutní kaple Svatých schodů 
Poutní kaple Svatých schodů je součástí významné kulturní památky Lorety v Rumburku a 
od roku 2014 je součástí mezinárodní poutní cesty „Via Sacra“. Kaple, jejíž výstavba se 
datuje mezi lety 1767 - 1770, je vyzdobena freskovou výmalbou a unikátní sochařskou vý-
zdobou, které obklopují svaté schodiště. Interiér kaple byl kompletně restaurován v letech 
2007 – 2012 [126]. 

Krátce po rekonstrukci byl detekován problém kondenzace vodní páry na nově restaurované 
freskové výmalbě a artefaktech, která vede k nevratnému poškození této významné histo-
rické památky. Skutečnost, že během zimních chladných dní teplota vzduchu klesá pod bod 
mrazu a zkondenzovaná vodní pára vytváří námrazu na prochladlých površích, dává celému 
problému ještě větší význam (Obr. 62) [127]. 
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Obr. 62: Interiér poutní kaple Svatých schodů (vlevo) [126], námraza na freskové výmalbě (vpravo) 

Studie si dává za cíl objasnit příčinu kondenzace vodní páry na površích interiéru a nastínit 
možná opatření, která by vedla ke zlepšení podmínek vnitřního mikroklima v kapli. Sou-
časně je brán zřel na stále se zvyšující nároky na snížení energetické náročnosti, a tím tak 
minimálních ekonomických dopadů na provozovatele objektu. Tento apel je promítnut do 
kapitoly pojednávající o vzájemném vztahu zlepšení parametrů interního mikroklima a po-
ptávce po energiích, vzniklých v důsledku instalace dodatečné technologie [128].  

Studie byla zaměřena na tři cíle, které mají zhodnotit současný stav a nastínit možné řešení 
opatření vedoucí ke zlepšení podmínek tepelně – vlhkostního mikroklima. Návrh opatření 
byl rozdělen do dvou částí, kde v prvním případě byly použity standardní technické systémy 
upravující vnitřní prostředí. Další možnost byla zaměřena na použití nízkonákladového opat-
ření v podobě adaptivního větrání.  

- Experimentální část: monitoring tepelně – vlhkostních parametrů v různých ročních 
obdobích, které pomohou pochopit tepelné a vlhkostní pochody v objektu. Naměřená 
data zároveň slouží ke kalibraci numerických modelů [129] 

- Návrh a zhodnocení jednotlivých opatření za pomoci použití standardních technic-
kých systémů. Opatření byla zhodnocena na základě výsledků z modelu energetic-
kého chování budov v software DesignBuilder. Model byl kalibrován naměřenými 
daty. 

-  Návrh a zhodnocení nízkonákladového opatření v podobě adaptivního větrání. Návrh 
byl zhodnocen na základě výsledků z numerického modelu popisovaného v 
kap. 5. Numerický model byl kalibrován naměřenými daty. 
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7.1.1 Metoda hodnocení 

Výsledky experimentální i numerické části byly vyhodnoceny metodou tří hodnotících kri-
térií (Obr. 63). Tato metoda byla vyvinuta v rámci prezentované práce pro potřeby vyhod-
nocení zlepšení kvality vnitřního prostředí v kombinaci s ekonomickým aspektem.  

 

Obr. 63: Propojení tří hodnotících kritérií [127] 

- Kvalita vnitřního prostředí: performance index (PI):  

je stanoven jako procento času, během kterého leží sledované parametry v tolerované 
zóně [133], [130]. Toto zhodnocení umožňuje rychle zanalyzovat parametry vnitř-
ního prostředí, a tím tak přispět k celkovému pochopení tepelně – vlhkostních pod-
mínek. V tomto případě PI je vyjádřením dvou mikroklimatických parametrů 
současně: teploty vzduchu a relativní vlhkosti. Mezní interval pro tyto parametry, 
který je považovaný za přijatelný, byl stanoven dle ASHREA Application Handbook 
[47]. Metodu klasifikace vnitřního prostředí stanovuje také evropská norma EN 
15251, 2007 [136]. 

- Riziko kondenzace: safety index (SI):  

vyjadřuje procento časového období, během kterého nenastávají kritické podmínky 
pro interiér. V tomto případě vyjadřuje SI procento z časového období (reprezento-
vané 1 rokem), během kterého nenastávají podmínky pro kondenzaci vodní páry na 
povrchu konstrukcí v interiéru, tzn. čas, kdy teplota rosného bodu vzduchu v interiéru 
je nižší než povrchová teplota posuzované konstrukce. 

- Spotřeba energie: (EP):  

vyjadřuje roční dodanou primární energii na provoz technických systémů zajišťují-
cích úpravu vnitřního prostředí. 
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7.1.2 Experimentální část 

V prostoru kaple a přilehlé chodby bylo umístěno 14 dataloggerů COMET R3120 a S3120, 
které monitorovali teplotu vzduchu a relativní vlhkost. Další datalogger monitorující ven-
kovní teplotu vzduchu a relativní vlhkost byl umístěn v neosluněné části exteriéru (Obr. 64). 
Monitoring byl proveden v období od listopadu 2012 do června 2013 v 5-ti minutovém ča-
sovém kroku. Z důvodu zamezení ovlivnění výsledků radiační složkou, byly senzory zavě-
šeny ve volném prostoru buď pod stropem, nebo nad podlahou, dle požadavků 
specifikovaných v lit. [131] a [132]. 

 

Obr. 64: Pozice senzorů v kapli a okolním ambitu. Senzor č. 1 je umístěný pod stropem v prostoru Sva-
tého schodiště. Senzor č. 18 v zastíněné části exteriéru [127] 

Během měřeného období dvojice senzorů 16 a 14, umístěných 800 mm nad úrovní podlahy 
vykazovala jen nepatrné vzájemné rozdíly. To samé platí pro senzory 2 a 12, umístěné 1 m 
nad úrovní podlahy a pod stropem nad prvním stupněm Svatých schodů. Senzor 17 vykazo-
val vyšší výkyvy v čase (pro T i RH) než ostatní senzory, patrně z důvodu vystavení proudění 
vzduchu částečně otevřenými okny v horní části podesty. Otevření oken odpovídá prostoru 
chybějící jedné okenní tabulky (0,04 m2). Následná analýza se zaměřila na senzor 1, umís-
těný 0,5 m pod stropem, v prostoru Svatého schodiště s historickými freskami, na kterých 
byl zjištěn častý výskyt kondenzující vodní páry [127]. 

Důležité zjištění přinesly výsledky porovnání parametrů T a RH v levé a pravé části ambitu 
a prostoru Svatých schodů (Obr. 65) a (Obr. 66). Teploty vzduchu ukazují téměř identické 
hodnoty (mimo drobných výkyvů způsobených solárním zářením), naopak hodnoty RH vy-
kazují značné rozdíly. Z grafu (Obr. 66) je vidět jasný vliv postupující vlhkosti ze severně 
orientovaného ambitu do prostoru schodiště s historickými freskami [127]. 
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Obr. 65: Průběh hodnot teploty vzduchu v monitorovaném období (červená: jižně orientovaná chodba, 
modrá: severně orientované chodba, zelená: prostor Svatých schodů) [127] 

 

Obr. 66: Průběh hodnot relativní vlhkosti vzduchu v monitorovaném období (červená: jižně oriento-
vaná chodba, modrá: severně orientované chodba, zelená: prostor Svatých schodů) [127] 

Na základě těchto výsledků se potvrzuje předpoklad z vizuální prohlídky o výskytu doda-
tečného zdroje vlhkosti v ambitu a celkově vyšších hodnot měrné vlhkosti v jeho severně 
orientované chodbě.  Dá se přepokládat příznivý efekt solárního záření v jižně orientované 
chodbě na celkovou vlhkostní bilanci. 

Z výše uvedených výsledků experimentální analýzy se dá odvodit předpokládané proudění 
vzduchu způsobené pootevřenými okny v horní části kaple, které je obousměrné a většinou 
působí negativně na prostor s historickými freskami. Při nízkých teplotách proudí vzduch 
shora dolů a ochlazuje stěny Svatého schodiště, při vyšších teplotách se nasává vlhký vzduch 
z pravé i levé chodby a přináší vlhkost k ochlazeným stěnám Svatého schodiště (Obr. 67). 

Celé měřené období bylo rozděleno do tří částí a následně podrobeno analýze: 
- Zimní: 8. 11. 2012 – 31. 3. 2013 
- Přechodné: 1. 4. 2013 – 15. 5. 2013  
- Letní: 16. 5. 2013 – 19. 6. 2013 
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Obr. 67: Předpokládaný směr proudění vzduchu v kapli a ambitu 

Zhodnocení současného stavu bylo provedeno pomocí PI (performance index), který vyja-
dřuje procento časového období, během kterého leží sledované parametry v tolerované 
zóně [133].  

   

 

Obr. 68: Zhodnocení současného stavu v kapli z naměřených dat 
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Během monitorování nebylo v žádném ze zkoumaných období dosaženo tolerované zóny, 
která byla stanovena na základě [47], pro přijatelné riziko poškození (Rh = 40 až 60 %, Ti = 
15 až 25 °C). Hranice 75 % Rh vyznačená na Obr. 68 představuje dle [47] vysoké riziko 
poškození pro historické fresky. Výsledky ukazují na extrémně vysoké hodnoty Rh, které 
neklesají pod 60 % a ve většině případů se nachází nad 75 % Rh. Teplota vzduchu dosahuje 
nízkých hodnot, nepřesahujících 25 °C během letního období a častý pokles pod bod mrazu 
během zimního období. 

7.1.3 Numerická část: standardní technické systémy 

V této části je studie zaměřena na ověření použití klasických možností pro úpravu vnitřního 
prostředí v podobě technických zařízení budov. Všechna tato zařízení potřebují určité množ-
ství energie na svůj provoz, které se mění se zvolením řešením. Vzhledem k tomu, že eko-
nomický aspekt hraje v tomto případě důležitou roli, je spotřeba energie jednou z kritérií pro 
hodnocení použitých opatření. Hlavním cílem této části je nastínění možností použití růz-
ných systémů pro udržení vnitřního prostředí s cílem zlepšení tepelně – vlhkostních podmí-
nek v kapli a poukázat na vzájemný vztah mezi úrovní kvality vnitřního prostředí a spotřeby 
energie nutné k vytvoření vhodných podmínek.  

Numerický model a kalibrace 

Numerický model tepelného chování budovy zhodnotil jednotlivá opatření, která by mohla 
vést ke zlepšení tepelně – vlhkostních podmínek v kapli. Zjednodušený 3D model využil 
software DesignBuilder GUI, pracující s výpočetním jádrem Energy+, jehož kód je založen 
na dynamické metodě tepelné rovnováhy (heat balance method) popisující v zónovém mo-
delu sdílení tepla vedením, prouděním a sáláním [134].  

Vzhledem ke složitosti celého objektu a formulace výzkumné otázky zaměřené především 
na chování kaple byl model zjednodušen a popisuje detailně pouze prostor vlastní kaple. 
Zónový model kaple pracuje se čtyřmi částmi prostoru samotné kaple, které jsou navzájem 
propojeny v souladu s realitou otevřenými otvory. Další dvě zóny znázorňují podkroví a 
suterén (Obr. 69), (Obr. 70) [128]. 
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Obr. 69: Schéma propojení zónového modelu [127] 

 

Obr. 70: Zónový model – DesignBuilder [128] 
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Interakce s křížovou chodbou byla zohledněna formulací okrajových podmínek. Vliv vlh-
kosti obsažené ve vzduchu přicházejícího ze severně orientované chodby (Obr. 66) byl mo-
delován fiktivním zdrojem vlhkosti ve formě zdroje vázaného tepla v zónách kaple 
přiléhající k chodbě. Na základě výsledků v experimentální části, kdy je patrný vliv severně 
orientované chodby během celého měřeného období, byl dodatečný zdroj vlhkosti vyjádřen 
konstantním průběhem. Přenos citelného tepla byl vzhledem k malým rozdílům teplot vzdu-
chu mezi kaplí a chodbami v modelu zanedbán. Ve výchozím stavu není v kapli uvažován 
žádný další vnitřní zdroj tepla, neboť ve skutečném provozu objektu je návštěvnost a pří-
tomnost osob stejně jako tepelná zátěž z občasného umělého osvětlení zanedbatelná [128].  

Zdivo bylo popsáno jako vícevrstvá konstrukce s materiálovou charakteristikou, odpovída-
jící co nejblíže skutečnému stavu (Tabulka 16). Tloušťka obvodových zdí je různá od 300 
do 1000 mm, pro prostor kaple nejčastěji 800 mm. Model předpokládá hodnotu součinitele 
prostupu tepla jednoduše zaskleným oknem v dřevěném rámu U = 6,2 W/m2K [128]. 

Tabulka 16: Materiálová charakteristika zdiva [128] 

Materiály knihovny  
DesignBuilder 

Tepelná vodivost 
[W/mK] 

Měrná tep.ka-
pacita  

[J/kgK] 

Objemová 
hmotnost   
[kg/m3] 

cementová/vápenná 
omítka 

0,8 840 1600 

zdivo (CPP s cementovou 
maltou) 

0,72 840 1920 

V době monitorování byl objekt přirozeně větrán v důsledku jedné chybějící okenní tabulky 
u obou protilehlých  oken na horní podestě kaple (viz. výsledky experimentální části - senzor 
17).  V modelu byla tato skutečnost popsána funkcí přirozeného větrání, kdy okna byla trvale 
otevřena bez ohledu na venkovní klimatické podmínky z 15 % své plochy (což odpovídá 
velikosti chybějící okenní tabulky). Infiltrace je modelována imaginární štěrbinou v každém 
z povrchů, jejíž velikost je odvozena z nastavení relativní vzduchotěsnosti konstrukce v roz-
mezí 1 až 5. 

Energy+ počítá objemový průtok otvorem na základě rozdílu tlaku vzduchu se zohledněním 
průtokových koeficientů závislých na velikosti otvoru a typu proudění (turbulentní/lami-
nární). V případě přirozeného větrání je uvažován rozdíl tlaků, vyvolaný účinkem větru a 
rozdílnou hustotou vzduchu [134]. 

Model byl zatížen klimatickými daty, odpovídajícími skutečnému průběhu během monito-
rovaného období. Byl vytvořen vlastní datový soubor klimatických dat ve formátu epw, kde 
byly použity vlastní naměřené hodnoty (teplota a vlhkost vzduchu exteriéru) [135] a zbytek 
datové věty klimatických dat byl vytvořen na základě hodinových údajů nejbližší meteoro-
logické stanice z veřejně dostupné databáze National Climatic Data Center – NOAA [136]. 

Vzhledem k poměrně přesnému popisu konstrukcí, provozu objektu a klimatických dat byla 
kalibrace modelu provedena nastavením pouze jediné proměnné, která představuje množství 
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vzdušné vlhkosti přicházející z přiléhající chodby ve formě vázaného tepla. Porovnání na-
měřených a vypočtených hodnot během přechodného období je znázorněno na Obr. 71 a 
Obr. 72. Zde je možné pozorovat téměř shodný průběh teplot vzduchu. Drobné odchylky 
mohou být způsobeny nezahrnutím solárního záření do energy plus weather datového sou-
boru. 

 

Obr. 71: Porovnání naměřené (červená) a vypočtené pomocí BPS (modrá) hodnot teploty vzduchu bě-
hem přechodného období. 

Porovnání průběhů relativní vlhkosti vzduchu generuje větší odchylky, které jsou v přijatel-
ném rozmezí. Ty jsou pravděpodobně způsobeny stálým působením latentního tepla v nu-
merickém modelu. Ve skutečnosti vlhkost z přilehlého ambitu přichází nelineárně, v 
závislosti na klimatických podmínkách. 

 

Obr. 72: Porovnání naměřené (červená) a vypočtené pomocí BPS (modrá) hodnot relativní vlhkosti 
vzduchu během přechodného období. 

Vzhledem k tomu, že k analýze dopadu jednotlivých navrhovaných opatření je dále využí-
váno výše zmiňovaných kritérií PI, SI a EP, byly výsledky kalibrovaného modelu porovnány 
s naměřenými hodnotami i z hlediska těchto kritérií. S ohledem na skutečnost, že nebyly 
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měřeny kontinuálně povrchové teploty a prostředí nebylo strojně (dodávkou tepla) upravo-
váno, bylo možno porovnat pouze PI kritérium. Výsledek tohoto porovnání měřených a si-
mulovaných hodnot je v Obr. 73, kde je možné pozorovat shodu v charakteru obou datových 
souborů v zimním období a mírný posun v teplotách vzduchu v letním a přechodném období 
(patrně byla okna otevřená více, než bylo zadáno v modelu). Hypotézu ohledně zvýšeného 
přísunu venkovního vzduchu potvrdil i virtuální experiment, kdy byla zvýšena intenzita při-
rozeného větrání procentuálním zvětšením otevření okna a model vygeneroval teploty po-
dobné těm z měření [128]. 

 

 

Obr. 73: Porovnání naměřených (modrá) a vypočtených (červená) hodnot teploty a relativní vlhkosti 
vzduchu vyjádřený kritériem PI [128] 

Zhodnocení současné situace 

Z hlediska PI kritéria, které sleduje teplotu vzduchu a relativní vlhkost (Obr. 73), je stav v 
průběhu celého monitorovaného období nevyhovující, pouze v letním období model indikuje 
4 % času v tolerované zóně a PI index za celé období činí pouze 0,13 %. Hodnota PI byla 
stanovena na základě monitorovaných i vypočtených dat. 
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Vzhledem k tomu, že měření povrchové teploty interiérových zdí nebylo zahrnuto v moni-
toringu, byly tyto hodnoty získány z numerické simulace i pro zhodnocení stávajícího stavu. 
Výpočetní jádro Energy+ provádí v rámci výpočtů energetické bilance mj. i výpočet sdílení 
tepla konstrukcemi a je možné zaznamenat historii povrchových teplot jako dílčí výsledek 
výpočtu. Graf znázorněný na Obr. 74 vyjadřuje míru rizika kondenzace v podobě SI. Svislá 
osa určuje rozdíl mezi povrchovou teplotou konstrukcí a teplotou rosného bodu v interiéru. 
Pokud je tato hodnota záporná, dochází s vysokou mírou pravděpodobnosti k povrchové 
kondenzaci. Tento graf dokazuje kritické podmínky pro uchování fresek. V současné době 
dosahuje indikátor SI hodnoty 20%. To znamená, že během modelového roku nastává ve 
20 % času situace, kdy je povrchová teplota zdí nižší než teplota rosného bodu interiérového 
vzduchu. Kritické podmínky, až na období nejteplejších dní v roce, nastávají během celého 
modelového roku [127]. 

 

Obr. 74: Safety index během modelového roku v současné situaci [127] 

Návrhy opatření 

Na základě analýzy problému byla navržena a simulací otestována některá opatření, poten-
ciálně vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. Výsledky byly vyhodnoceny kritérii PI, SI a 
EP. 

 Eliminace zdroje vlhkosti v severní chodbě ambitu 

Jak bylo výše uvedeno, z naměřených hodnot a průzkumu vyplývá, že v chodbách ambitu 
dochází patrně ke vzlínání zemní vlhkosti a ze zdiva je tato vlhkost transportována do vzdu-
chu proudícího do prostoru kaple. Návrh opatření spočívá v odstranění této vlhkosti sanací 
konstrukce a otázka je, zda a jak se situace v kapli změní. 

Z grafu (Obr. 75) vyplývá přímá závislost kritických podmínek pro kondenzaci na vnějších 
klimatických podmínkách. Tento graf vyjadřuje obsah vlhkosti v exteriérovém vzduchu (vy-
jádřený teplotou rosného bodu) s kritickými podmínkami v interiéru (znázorněný jako rozdíl 
povrchové teploty a teploty rosného bodu pro interiér). 
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Obr. 75: Průběh teploty rosného bodu venkovního vzduchu a rozdílu povrchové teploty a teploty ros-
ného bodu vzduchu v interiéru s vyznačením kritických míst pro vznik kondenzace vodní páry na po-

vrchu konstrukcí [127]. 

Po simulaci tohoto opatření se SI index zvýšil na 95 % z výchozího stavu 80 %. To znamená, 
že stále v 5 % času během modelového roku nastává riziko kondenzace (Obr. 76). 

 

Obr. 76: Safety index během modelového roku při eliminaci zdroje vlhkosti [127] 

PI se po simulaci opatření v podobě eliminace zdroje vlhkosti zvýšil ze 0,13 % na 6 %, 
během zkoumaného období.  

Zajímavé výsledky demonstruje analýza, která se zabývala mírou přirozeného větrání a je-
jího vlivu na parametry vnitřního prostředí. V případě, že okna byla nastavena jako zavřená 
během celého roku, riziko kondenzace SI kleslo z 5% na 3%. Na druhou stranu hodnota 
relativní vlhkosti, a tím i související specifické vlhkosti, stoupla. Tato změna je vyjádřena 
pomocí PI (Obr. 77). 
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Obr. 77: Zobrazení změny parametrů teploty a relativní vlhkosti vzduchu (PI) při opatření eliminace 
zdroje vlhkosti. Modrá: stávající míra přirozeného větrání (jedna otevřená okenní tabulka), Zelená: 

plně zavřená okna. 

Následující grafy uvedené v Obr. 78 znázorňují změnu vnitřních parametrů T a Rh v případě, 
že by byla okna trvale otevřena na svoji maximální možnou velikost. Z analýzy vyplývá 
další posun parametrů vlhkosti do oblasti s nižší hodnotou a zároveň pro letní období snížení 
teploty. Výsledky týkající se teploty během letního období potvrdily předpoklady během 
kalibrace modelu, že v letním období nastala změna v míře přirozeného větrání.  

Zde je nutné vzít v úvahu, že model je omezen pouze na prostor kaple, tudíž neprobíhá prou-
dění vzduchu mezi kaplí a ambitem. Pro výpočet skutečného obrazu proudění by bylo nutné 
model rozšířit. Tato analýza pouze poukazuje na změnu parametrů pro různé množství při-
rozeného proudění. 
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Obr. 78: Zobrazení změny parametrů teploty a relativní vlhkosti vzduchu (PI) při opatření eliminace 
zdroje vlhkosti. Modrá: stávající míra přirozeného větrání (jedna otevřená okenní tabulka), Červená: 

otevřená okna. 

Přirozené větrání může mít za určitých klimatických podmínek (nižší teplota rosného bodu 
v exteriéru než v interiéru) příznivý vliv na celkovou bilanci vlhkosti v interiéru a zapříčinit 
její celkové „odvětrání“. Na druhou stranu přísun venkovního vzduchu v období, kdy teplý 
vzduchu obsahuje vysokou hodnotu měrné vlhkosti a povrchy zdí v interiéru jsou ještě 
chladné, zvyšuje riziko kondenzace. Výsledným řešením by mělo být vhodně naplánované 
přirozené větrání, které by bylo schopno reagovat na měnící se parametry vnitřního prostředí 
a klimatických podmínek. Tato varianta je dále uvedena v následující kapitole (7.1.3 Nume-
rická část: adaptivní větrání). 

 Vytápění 

Za účelem zvýšení hodnoty SI (hodnoty blízké 100%) a tím celkové eliminaci kondenzace 
bylo ve 3D modelu uvažováno v první řadě pouze s temperováním objektu. Vytápění ob-
jektu, které může představovat například podlahové vytápění, je schopno dosáhnout hodnoty 
SI 100%. Přestože, na základě výsledků z výpočetního nástroje, dokáže temperování objektu 
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zvýšit hodnotu PI z 0% až na 56%, stále leží mnoho sledovaných hodnot mimo tolerovanou 
zónu. 

Volba měření a regulace má přímý dopad na kvalitu vnitřního prostředí a především spotřebu 
energie [137], [43], proto byly zhodnoceny pro případ vytápění dvě varianty. První, která se 
zaměřila pouze na eliminaci kondenzace, zvažovala temperování pouze v období, kdy na-
stává kondenzační riziko. To mohlo být spolehlivě odstraněno (Obr. 80) v případě udržování 
teploty na 15°C během zimního období a 19°C během přechodného. Během letního období 
kondenzace nenastává, proto nebylo temperování uvažováno. Jak dokazuje Obr. 79, para-
metry vnitřního prostředí (Rh a T) jsou schopny dosáhnout ve 30 % tolerované zóny. Zhod-
notíme-li míru relativní vlhkosti, většina parametrů se stále nachází daleko za hranicí 
tolerovaných 60%.  

 

Obr. 79: Hodnoty PI během modelového roku 
pro případ temperování objektu za účel elimi-
nace kondenzace (vytápění během zimního a 

přechodného období) [127] 

 

Obr. 80: Hodnoty SI během modelového roku 
pro případ temperování objektu za účel elimi-

nace kondenzace (vytápění během zimního a pře-
chodného období) [127] 

Druhá varianta nastavení vytápění objektu proto uvažuje s temperováním během celého 
roku. Zvýšení teploty (i nepatrné) během letního období je schopno posunout sledované pa-
rametry až na 56% do tolerované zóny (Obr. 81). Samozřejmě se tento krok projeví na zvý-
šení potřeby energie. Tato druhá varianta respektuje výsledky předběžné analýzy a v úrovni 
nastavení výpočtu na „detailed level“ kontroluje maximální teplotu v interiéru (pro zimu 
20°C, pro přechodné a letní období 24,5 °C). Tímto nastavením výpočtu je Design Builder 
schopen kontrolovat vnitřní teplotu vzduchu na základě vnější teploty a tím tak částečně 
eliminovat nadměrné vysušování interiéru pod 40% Rh během velmi chladných dní. V re-
álné situaci by regulace systému mohla záviset na hodnotě udávané vlhkoměrem [127]. Ri-
ziko kondenzace je v tomto případě zcela eliminováno (Obr. 82). 
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Obr. 81: Hodnoty PI během modelového roku 
pro případ temperování objektu za účel co nej-
vyššího dosažení tolerované zóny (vytápění bě-

hem celého roku) [127] 

 

Obr. 82: Hodnoty SI během modelového roku 
pro případ temperování objektu za účelem co 
nejvyššího dosažení tolerované zóny (vytápění 

během celého roku) [127] 

 Vytápění s odvlhčením 

Další variantou bylo vytápění řízené minimální teplotou +15 °C a maximální relativní vlh-
kostí 60 %, zajišťovanou odvlhčovačem. Tato varianta dokáže přinést další zvýšení PI a tím 
i samozřejmě nákladů na provoz. Tento systém byl schopen vygenerovat hodnoty PI až na 
89% (Obr. 83). Zbývajících 11% spadá do oblasti s relativní vlhkostí pod 40%, která nastává 
v zimním období při velmi chladných dnech. Hodnota SI se nachází daleko za hranicí kon-
denzačního rizika (Obr. 84). 

 

Obr. 83: Hodnoty PI během modelového roku 
pro případ temperování v kombinaci s odvlhčo-

vačem [127] 

 

Obr. 84: Hodnoty SI během modelového roku 
při vytápění s odvlhčením [127] 

 Klimatizace (full control systém) 

V poslední analyzované variantě bylo uvažováno s „plnou“ klimatizací prostoru, tzn. s vy-
tápěním, vlhčením, odvlhčováním a možností chlazení. Nastavené hodnoty byly pro vytá-
pění Ti = 15 °C, požadovaná vlhkost v rozmezí 40 až 60 % a pro chlazení teplota 30 °C 
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(které však nebylo nikdy s ohledem na charakter stavby dosaženo a chlazení se nezapnulo).  
V tomto případě PI index dosáhl 100 % (Obr. 85), SI index též 100 %. Došlo k dalšímu 
zvýšení EP indexu. 

 

Obr. 85: Hodnoty PI během modelového roku při plně aktivní kontrole [127] 

Vzájemný vztah mezi rostoucím PI a EP indexem zobrazuje graf (Obr. 86), kde je na první 
pohled patrný progresivnější růst PI oproti spotřebované energii. Z tohoto pohledu by se 
mohlo zdát být výhodnější použít systémy s kontrolou vlhkosti. Tomuto tvrzení napomáhá i 
skutečnost, že pouze systém s plnou kontrolou parametrů dokáže dosáhnout více jak 90 % 
PI, což je považováno za vyhovující pro historické interiéry [137], [138], [47]. Na druhou 
stranu, pro uchování fresek je důležitá především eliminace kondenzace vlhkosti na površích 
konstrukce v interiéru a to je možné dosáhnout pouze vytápěním během zimního a přechod-
ného období. 

 

Obr. 86: EP a PI index pro jednotlivá opatření [128] 
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7.1.4 Numerická část: adaptivní větrání 

Další možností, která by situaci vnitřního prostředí mohla zlepšit, je adaptivní větrání. 
Nicméně, určit algoritmus pro správné větrání je komplikovaná otázka, kdy je zapotřebí 
kontrolovat různé aktuální parametry vnitřního prostředí, ale i některé parametry zpět v čase 
a jejich aktuální průběh. Tato kontrola je daleko za hranicí možností software Energy+ i 
jiných dostupných software běžně používaných k zjišťování energetického chování budov. 
Z tohoto důvodu byl navržen vlastní zjednodušený model, který je schopný vyhodnotit jed-
notlivé módy přívodu venkovního vzduchu. Tento model byl popsán v předchozí kapitole 
(5. Numerický model). Cílem numerického modelu bylo najít vhodný algoritmus pro daný 
objekt, který by indikoval, kdy otevřít okno a jak ho regulovat, aby došlo ke zlepšení sledo-
vaných parametrů. Zároveň je cílem ověřit hypotézu, že lze zlepšit kvalitu vnitřního pro-
středí pomocí aplikace vhodného algoritmu adaptivního větrání [139].   

Kalibrace numerického modelu 

Jak bylo výše popsáno, numerický model pracuje na principu regresní metody, kdy jsou 
některé chybějící vstupní parametry zjišťovány z chování budovy. Funkce takto kalibrova-
ného modelu je pak ověřena na průběhu parametrů v jiném časovém období. V případě Lo-
rety v Rumburku byl neznámý parametr zejména množství dodatečné vlhkosti přicházející 
z okolního ambitu v severně orientované chodbě.  

Model byl kalibrován na základě měřených dat po dobu jednoho týdne a následně byly takto 
nastavené parametry ověřeny na jiném, náhodně vybraném, časovém období. Výsledky ově-
ření kalibračního procesu jsou patrné z grafů (Obr. 87) a (Obr. 88) [140].  

Průběh teploty vzduchu (Obr. 87) ukazuje na téměř identické hodnoty pro měřené a vypoč-
tené teploty vzduchu pro vybrané období 14. – 19.6. Podobně shodné výsledky generovala i 
jiná časová období, která byla kontrolována během kalibračního procesu. Průměr z absolut-
ních odchylek mezi monitorovanými a vypočtenými hodnotami teploty vzduchu představuje 
0,33 °C. Hodnota mediánu absolutních hodnot odchylek je 0,31 °C, což představuje 1,71 % 
z průměrných hodnot odchylek mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami [140]. 
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Obr. 87: Porovnání naměřených (modrá) a vypočtených (červená) hodnot teploty vzduchu v prostoru 
kaple [140]. 

Graf znázorňující hodnoty měrné vlhkosti vzduchu vykazuje akceptovatelné odchylky (Obr. 
88). Tyto odchylky jsou vyjádřeny průměrnou hodnotou absolutních odchylek 0,41 g/kg s.v. 
Hodnota mediánu absolutních hodnot odchylek je 0,37 g/kg s.v., což představuje 3,25 % z 
průměrných hodnot odchylek mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami. Tyto odchylky 
jsou pravděpodobně způsobeny nerovnoměrným přísunem vlhkosti z okolního ambitu, který 
byl popsán v předchozích kapitolách. Další vliv bude mít značné zjednodušení výpočtu aku-
mulace vlhkosti do zdiva v numerickém modelu (viz. kap. 5 Numerický model) [140]. 

 

Obr. 88: Porovnání naměřených (modrá) a vypočtených (červená) hodnot měrné vlhkosti vzduchu v 
prostoru kaple [140]. 

Algoritmus pro přívod venkovního vzduchu 

Vzhledem ke kulturnímu a historickému významu byl kontrolní algoritmus nastaven s ohle-
dem na uchování historických fresek.  

První dvě podmínky (30) a (31), určující teplotu a vlhkost se snaží přiblížit parametry teploty 
vzduchu a relativní vlhkosti blíže k tolerované zóně, stanovené dle ASHRAE [47]. Vzhle-
dem k tomu, že během monitoringu nedosahovaly parametry teploty vzduchu výš než horní 
kritická hranice 25°C, byla podmínka větrání pro teplotu vzduchu (30) omezena na eliminaci 
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prochládání objektu. Naopak hodnoty relativní vlhkosti téměř nikdy neklesly pod horní hra-
nici 60 %, proto byla podmínka (31) omezena na odvlhčování objektu. Algoritmus pod-
mínky (32) byl nastaven s ohledem na eliminaci velmi rychlého poklesu relativní vlhkosti 
během větrání, který by mohl vést k degradaci fresky. Maximální hodnota poklesu relativní 
vlhkosti byla nastavena na 1,5 % během 30 minut. Tato hodnota byla stanovena experimen-
tálně, na základě výsledků z numerického modelu, tak aby byl dodržen maximální krátko-
dobý výkyv během dne stanovený normou [47] a [40]. Poslední podmínka (33) byla 
nastavena tak, aby zabránila vzniku kondenzace na površích v interiéru v důsledku větrání 
venkovním vzduchem [141]. 

𝑇  <  𝑇  ˄ 𝑇  <  25  ⇔ "𝑂𝑃𝐸𝑁"        (30) 

𝑥 > 𝑥 ∧  𝑅𝐻  > 60 ⇔ "𝑂𝑃𝐸𝑁"       (31) 

𝑚𝑎𝑥(𝑅𝐻 ,  −  𝑅𝐻 , −  𝑚𝑖𝑛(𝑅𝐻 ,  − 𝑅𝐻 , ))  >  1,5 ⇔ "𝐶𝐿𝑂𝑆𝐸" (32) 

𝑇 , > 𝑇  ∨  𝑇 , >  𝑇 ,  ⟺ "𝐶𝐿𝑂𝑆𝐸"      (33) 

Pokud alespoň jedna podmínka byla vyhodnocena jako nevyhovující (v módu: „CLOSE“), 
numerický model neuvažoval přívod venkovního vzduchu, ale pouze infiltraci netěsnostmi 
[141].  

Vzhledem k tomu, že model není schopen vzít v úvahu míru přirozeného větrání (rozdíl 
hustoty vzduchu a účinek větru), byl model omezen na dvě možnosti množství přísunu ven-
kovního vzduchu: 0,2 /h pokud bylo uvažováno pouze s infiltrací a 1,5 /h pokud model uva-
žoval s větráním. Tyto hodnoty byly stanoveny na základě výsledků z kalibračního procesu. 
Skutečné hodnoty větrání a infiltrace nejsou konstantami a jejich hodnoty jsou proměnné na 
základě klimatických podmínek. Přesto pro zjištění efektu adaptivního větrání jsou přibližné 
hodnoty množství venkovního vzduchu dostačující. Navíc, lze očekávat, že v určitém ročním 
období nebude možné využít přirozeného větrání, v takovém případě je nutné sepnutí venti-
látoru, který funguje s konstantním množstvím přiváděného vzduchu [139]. 

Výsledky aplikace adaptivního větrání 

Numerický model posuzoval tři ventilační módy: 

• Pouze infiltrace: konstantní násobnost výměny vzduchu 0,2 /h 

• Neustálé větrání: konstantní násobnost výměny vzduchu 1,5 /h 

• Adaptivní větrání: 0,2 /h nebo 1,5 /h (v závislosti na okrajových podmínkách) 

Výsledky byly hodnoceny na základě tří kritérií: riziko významných krátkodobých výkyvů 
relativní vlhkosti, riziko kondenzace na površích v interiéru a redukce vzdušné vlhkosti v 
interiéru. 
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 Riziko významných krátkodobých výkyvů relativní vlhkosti 

Přestože byl zkoumán celý modelový rok, graf znázorňující trend relativní vlhkosti během 
různých stavů větrání (Obr. 89) zobrazuje pouze krátké období pro 10 dní během jarních 
měsíců z důvodu názornosti. Výsledky, které znázorňují pouze infiltraci (modrá křivka) vy-
kazují sice minimální fluktuaci, nicméně míra relativní vlhkosti se drží konstantně vysoko a 
neklesá pod kritickou hodnotu 75 % [47]. Na druhou stranu stálé větrání (zelená křivka), 
vykazuje v určitých dnech značný pokles hodnot relativní vlhkosti, v jiných zase enormní 
nárůst korespondující s klimatickými podmínkami. Výkyvy relativní vlhkosti dosahují hod-
not až 30 %, což by mělo destruktivní dopad na fresku. Adaptivní větrání (červená křivka) 
reprezentuje přijatelné množství fluktuace s výrazně pomalejším poklesem relativní vlh-
kosti. Zároveň vede k celkovému snížení relativní vlhkosti v interiéru. 

 

Obr. 89: Porovnání hodnot relativní vlhkosti pro různé ventilační módy během vybraného období 10-ti 
dnů (během měsíce květen) [141] 

 Riziko kondenzace na površích 

Kondenzační riziko bylo vyhodnoceno pro jeden modelový rok s průměrnými klimatickými 
hodnotami. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí SI (safety index), který určuje, kolik pro-
cent času během roku dosahuje hodnota teploty rosného bodu v interiéru vyšší hodnoty, než 
je povrchová teplota konstrukcí. Výsledky SI jsou patrné na grafech (Obr. 90), kde červeně 
vyznačená oblast znázorňuje kritické podmínky pro vznik kondenzace.  

Z grafů je patrné, že jarní období představuje kritické podmínky ve všech třech posuzova-
ných variantách. Tento fakt je způsoben stále nízkými hodnotami povrchové teploty pro-
chladlých zdí, které disponují vysokou akumulací tepla. Společně s teplým venkovním 
vzduchem, který je schopen pojmout více měrné vlhkosti, představuje ideální podmínky pro 
vznik kondenzace. Přestože v případě pouze infiltrace je do interiéru přivedeno výrazně 
menší množství vzduchu oproti situaci s adaptivním větráním, je vyšší množství měrné vlh-
kosti v interiéru během módu infiltrace zodpovědné za nepatrně vyšší míru kondenzačního 
rizika, pokud není interiér větrán (Obr. 90). Dle předpokladu největší potenciál pro vznik 
rizika kondenzace vykazuje případ konstantního větrání. 
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Obr. 90: Porovnání kondenzačního rizika (SI) pro různé možnosti větrání během modelového [140] 

 Redukce vzdušné vlhkosti 

Vyhodnocení míry vlhkosti v interiéru bylo provedeno na základě PI (performance index). 
Výsledky jsou patrné z grafu (Obr. 91). Tolerovaná zóna dle [47] je zde znázorněna červe-
nou oblastí (pro teplotu vzduchu 15 – 25 °C, pro relativní vlhkost 40 – 60 %), která odpovídá 
kategorii B pro přijatelné riziko pro interiér. Zároveň je zde vyznačena hodnota 75 % rela-
tivní vlhkosti, která dle [47] značí extrémně vysoké riziko pro interiér. 

Červené body v grafu (Obr. 91) představují hodnoty získané z numerického modelu po apli-
kaci adaptivního větrání. Naopak modré body představují situaci pouze s infiltrací. Z grafu 
je zřetelný jasný posun bodů, vyjadřující variantu s adaptivním větráním, směrem k tolero-
vané zóně a po značnou část roku eliminaci kritických hodnot relativní vlhkosti nad 75 %. 
Na druhou stranu během jiné části roku, reprezentující zimní období, nelze pozorovat žádné 
změny. Tato skutečnost je vysvětlena značným zamezením přísunu venkovního vzduchu z 
důvodu nízkých venkovních teplot. Pro budoucí aplikaci stojí za úvahu upravení podmínky 
teploty vzduchu dle kapitoly 6. 
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Obr. 91: Porovnání výsledků numerického modelu teploty vzduchu a relativní vlhkosti [139] 

7.1.5 Shrnutí výsledků navrhovaných opatření v poutní kapli Svatých schodů 

Bezpochyby by mělo být prioritou snížit míru vzdušné vlhkosti v prostoru kaple na mini-
mální možnou hodnotu v kontextu eliminace všech konstrukčních vad, které představují 
další zdroje vlhkosti. Na druhou stranu kroky spojené s konstrukčními zásahy jsou v histo-
rických budovách velmi složité a v určitých případech je nutné okamžité řešení problému. 
To může představovat instalace dodatečné technologie k úpravě vzduchu. V případě potřeby 
trvalého řešení, které nevyžaduje dodatečné náklady na provoz, se nabízí využití vhodné 
strategie větrání.  

Ve snaze redukovat množství vlhkosti v interiéru jsme často svědky větrání historických 
objektů. Nicméně, jak dokazují výše popsané výsledky, toto větrání může mít spíše negativní 
dopad na kvalitu vnitřního prostředí, a tím i historický interiér. Pro tyto případy je nutná 
znalost účinků přísunu venkovního vzduchu, která povede ke vhodné ventilační strategii.  

Dle předpokladu, adaptivním větrám nelze dosáhnout požadovaných parametrů vnitřního 
prostředí. Na druhou stranu pomocí adaptivního větrání lze dosáhnout významné změny v 
podobě snížení množství vlhkosti v interiéru s minimální vloženou energií. Pouze nepatrné 
množství energie může představovat elektrická energie na provoz ventilátorů pro přívod 
venkovního vzduchu, toto množství energie je ovšem naprosto zanedbatelné v porovnání s 
klasickým větracím systémem. Zde je nutné poznamenat, že u různých objektů může mít 
adaptivní větrání rozdílný efekt. Z již dostupných aplikací prezentovaných v kapitole 2 se 
pomocí numerického modelu potvrdil předpoklad, že adaptivní větrání má pozitivní dopad 
na tepelně vlhkostní mikroklima v případě, že je v budově nějaký dodatečný zdroj vlhkosti. 
V tomto případě, zdroj představuje vlhkost přicházející z okolní chodby [140].  

Prezentovaná studie hodnotí snížení měrné vlhkosti během jednoho modelového roku. Bě-
hem tohoto období bylo možné dosáhnout redukce měrné vlhkosti o 12 %. Je předpokladem, 
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že z dlouhodobého hlediska bude mít adaptivní větrání výrazně lepší efekt v podobě snižo-
vání vlhkosti v interiéru.   

Při zvýšených nárocích na kvalitu vnitřního prostředí je možné použití klasických technic-
kých systémů pro úpravu vzduchu. Pro instalaci technologie upravující vnitřní prostředí ho-
voří i skutečnost, že pouze zvýšením povrchové teploty v interiéru je možné spolehlivě 
eliminovat kondenzaci na historických freskách. Nicméně, vytápění a s tím spojené vysušo-
vání interiéru musí probíhat v pomalých změnách tak, aby prostor byl schopen na změny 
reagovat. V opačném případě mohou mít zásahy v podobě instalace systémů spíše negativní 
efekt. Ve studii bylo zjištěno, že tolerované zóny dle normy ASHRAE [47] je možné dosáh-
nout pouze instalací plnohodnotné klimatizace, která bude schopná v okamžitém čase rea-
govat na požadavky vnitřního prostředí. Nicméně, tato technologie představuje 
nezanedbatelné pořizovací náklady a výdaje na provoz. Dále proti klasickým technickým 
systémům na úpravu vzduchu hovoří skutečnost komplikované instalace v takto specific-
kých prostorech.  
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7.2 Historická freska v zámeckém parku v Duchcově 
Po demolici barokního kostela v Duchcově byla historická freska Nanebevzetí Panny Marie 
od V. V. Reinera sejmuta a deponována až do roku 1959, kdy byla znovu vystavena v nově 
postaveném železobetonovém pavilonu v zámeckém parku zámku Duchcov (Obr. 92). Tento 
pavilon byl navrhnut a postaven za účelem vystavení deponované fresky. Přestože je možné 
vidět několik společných rysů s původním barokním kostelem, princip konstrukčního řešení 
pavilonu bohužel vystavuje fresku značnému kolísání tepelně vlhkostních parametrů vlivem 
klimatických podmínek, které spolu s přítomností návštěvníků vedly k její postupné degra-
daci. Jako odpověď na zhoršující se stav fresky, byl omezen přístup návštěvníků produkují-
cích citelné i vázané teplo. Zároveň došlo k uzavření některých ventilačních otvorů, aby byly 
alespoň částečně omezeny enormní výkyvy teploty a relativní vlhkosti v prostoru fresky. 
Nicméně, zcela logicky je zde apel na hledání efektivnějšího opatření, které by umožnilo 
prostor znovu otevřít návštěvníkům a zároveň bylo únosné z ekonomického hlediska. 

V minulosti již proběhly studie s návrhem zlepšení kvality vnitřního prostředí v pavilonu. 
Během této studie byl navržen vzduchotechnický systém plně upravující tepelně vlhkostní 
parametry. Nicméně k této realizaci nikdy nedošlo z důvodu předpokladu vysokých provoz-
ních nákladů, které byly pro správce objektu neúnosné. V současné době probíhá v prostoru 
dlouhodobý monitoring teploty a vlhkosti vzduchu za spolupráce Národního památkového 
ústavu. 

   

Obr. 92: Pavilón v zámeckém parku v Duchcově s historickou freskou [142] 

7.2.1 Experimentální část 

V prostoru pavilonu proběhl dlouhodobý monitoring teploty a relativní vlhkosti vzduchu za 
účelem pochopení celkové problematiky teplotně vlhkostních procesů. Data z monitoringu 
byla poskytnuta Národním památkovým ústavem, který celý proces měření zaštiťuje. Proces 
monitoringu započal v únoru 2017, kdy byla poskytnuta první data. V prostoru pavilónu a 
jeho krovu bylo umístěno 8 dataloggerů (Obr. 93) pracujících s 15-ti minutovým časovým 
krokem. Tři senzory v prostoru krovu, který je dotčen klimatickými podmínkami nejvíce 
(S.7, S.8 a S.6). Dále tři senzory zavěšeny v prostoru z otvoru ve vrcholu klenby (S.1, S.2 a 
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S.3). Dva senzory byly umístěny v prostoru kaple na jižní a východní straně. Jeden senzor 
byl umístěn do exteriéru tak, aby měření nebylo ovlivněno solárním zářením. Dále je na 
schématu (Obr. 93) znázorněno umístění ventilačních otvorů (Obr. 94), kterými je kon-
stantně přiváděn exteriérový vzduch do prostoru s historickou freskou. Značné ovlivnění 
tepelně vlhkostních parametrů těmito otvory je patrné z grafu teploty vzduchu (Obr. 95) a 
relativní vlhkosti vzduchu (Obr. 96), kde jsou znázorněny průběhy parametrů pro náhodně 
vybrané období (8.3.2017 – 17.3.2017) pro tři senzory zavěšené v prostoru (S.1, S.2 a S.3) 
a exteriér. Senzor č. 1, který je umístěný v bezprostřední blízkosti fresky, je nejvíce ovlivněn 
venkovním vzduchem a vykazuje značné výkyvy teploty i relativní vlhkosti vzduchu. 

 

Obr. 93: Pozice dataloggerů a předpokládaný obraz proudění vzduchu v objektu pavilónu [143]. 

   

Obr. 94: Ventilační otvory v pavilonu 
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Obr. 95: Průběh teploty vzduchu v různých výškových úrovních pavilonu 

 

Obr. 96: Průběh teploty vzduchu v různých výškových úrovních pavilonu 

Výsledky monitoringu potvrdily předpoklad značného vlivu venkovního vzduchu, a to 
zejména v horní části pavilonu, kde jsou umístěny ventilační otvory. V této horní části te-
pelně vlhkostní parametry dosahovaly výraznějších výkyvů, jejichž trend je shodný s klima-
tickými podmínkami. Senzor č. 1, který je umístěný nejblíže k fresce, vykazuje enormní 
výkyvy s obvyklými hodnotami 10 až 25 % rozdílu relativní vlhkosti během dne. Takto 
významná fluktuace má destruktivní dopad na fresku.  Graf (Obr. 97) ukazuje maximální 
rozdíly relativní vlhkosti během 24 hodin. Oblast vyznačená červenou barvou znázorňuje 
kritickou oblast nad 15 % výkyvu v relativní vlhkosti během 24 hodin. 
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Obr. 97: Graf maximálních rozdílů v hodnotách relativní vlhkosti během 24 h. Senzor č. 1 (v blízkosti 
fresky) [144]. 

7.2.2 Numerická část  

Vzhledem k výše uvedeným poznatkům z monitoringu byla vyslovena hypotéza o aplikaci 
adaptivního větrání jako vhodného opatření s nízkými náklady na provoz. Pro ověření efektu 
adaptivního větrání na kvalitu vnitřního prostředí byl použit, stejně jako v předchozím pří-
padě poutní kaple Svatých schodů, numerický model, který byl prezentovaný v kapitole 5.  

Hlavním cílem numerického modelu bylo zjistit, jaký dopad na vlhkostní bilanci budou mít 
návštěvníci pavilonu a zda je možné odvětrat tuto vlhkost, produkovanou osobami, pomocí 
vhodné algoritmu s minimálními výkyvy teploty a relativní vlhkosti vzduchu. 

Kalibrace numerického modelu 

Kalibrační postup byl shodný s výše uvedeným případem poutní kaple Svatých schodů. Nej-
prve byla provedena kalibrace pro deset vybraných dní a následně proběhlo ověření nasta-
vení neznámých parametrů i v dalším období. Hlavním neznámým parametrem byla v tomto 
případě míra přirozeného větrání. Tento parametr vnáší do výpočtu nejistotu zejména proto, 
že je v různých výškových úrovních pavilonů různá násobnost výměny vzduchu. Pro potřeby 
kalibračního procesu i hodnocení výsledků byla použita data ze senzoru č. 1, který je umístěn 
v bezprostřední blízkosti historické fresky. Během kalibrace generoval numerický model 
shodné výsledky s naměřenými daty, pokud bylo uvažováno s násobností vzduchu 0,5 /h. 
Tento fakt byl potvrzen i numerickou simulací v software DesignBuilder.  
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Obr. 98: Numerický model v software DesignBuilder  [145] 

V simulační software DesignBuilder s výpočetním jádrem Energy+ byl vytvořen zjednodu-
šený model pavilónu (Obr. 98) [145]. Energy+ je dynamický software, který umí vyhodnotit 
klimatická data a zohlednit působení větru a teploty na objekt a tím i stanovit množství při-
váděného vzduchu. Výpočet byl proveden pro modelový rok s datovým souborem EPW 
(Energy Plus Weather data) TMY2, které obsahují hodinové hodnoty pro dobu 1 roku a 
poskytují typické hodnoty klimatických dat. Vzhledem k tomu, že software funguje na prin-
cipu zónového modelu, tzn. vypočítá průměrnou hodnotu v zóně, je i tento výsledek zjedno-
dušen. Model pavilónu byl rozdělen na tři zóny: vnitřní kopule (prostor s freskou), vnější 
kopule (prostor podkroví) a hlavní loď pavilonu. Přestože hodinová hodnota násobnosti vý-
měny vzduchu je dynamickou veličinou, průměrné hodnoty se pohybovaly kolem zmíněné 
násobnosti výměny vzduchu 0,5 /h. 

Po zjištění hodnoty intenzity násobnosti výměny vzduchu bylo nutno započíst i solární zisky 
procházející prosklenými okny v hlavní části pavilonu. Vzhledem k tomu, že intenzita so-
lárního záření nebyla předmětem monitoringu, bylo nutné pro potřeby kalibrace provést ko-
rekci z rozdílů teplot pro osluněný a neosluněný senzor. Přesný postup korekce je popsán v 
kapitole 5. Numerický model. Rozdíly teplot vzduchu osluněného a neosluněného čidla je 
možné pozorovat v grafu (Obr. 99). 
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Obr. 99: Rozdíl teplot vzduchu jižně a severně orientovaného senzoru pro kalibrační období 

Grafy znázorňující průběh teploty vzduchu (Obr. 100) a průběh relativní vlhkosti (Obr. 101) 
ukazují hodnoty tepelně vlhkostních parametrů pro monitoring (modrá) a výpočet v nume-
rickém modelu (červená). Zde je patrný jasně shodný průběh naměřených a vypočtených 
hodnot. Z grafů je patrných několik odchylek, které jsou v přijatelném rozsahu a nemají 
zásadní vliv na ověření vlivu adaptivního větrání. Tyto přijatelné odchylky jsou způsobené 
zejména značným zjednodušením problematiky akumulace vlhkosti do zdiva a nelineárním 
průběhem přirozeného větrání. 

 

Obr. 100: Porovnání naměřených a vypočtených hodnot teplot vzduchu při verifikaci modelu [143] 
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Obr. 101: Porovnání naměřených a vypočtených hodnot relativní vlhkosti vzduchu při verifikaci mo-
delu [143] 

Výsledky numerického modelu adaptivního větrání 

Vzhledem k historickému a kulturnímu významu fresky byl algoritmus větrání nastaven na 
stejných okrajových podmínkách jako v předchozím případě poutní kaple Svatých schodů.  

Simulace na numerickém modelu posuzovala tři možné situace: 
• Současný stav:  

- venkovní vzduch 0,5 /h 
- bez osob 

• Současný stav větrání s pohybem osob 
- Venkovní vzduch 0,5 /h 
- Osoby 8 h/den, 20 osob/h 

• Adaptivní větrání 
- Venkovní vzduch dle vyhodnocení algoritmu (CLOSE = 0,2 /h, OPEN= 2 /h) 
- Osoby 8 h/den, 20 osob/h 

Současný stav uvažuje s násobností výměny vzduchu 0,5 /h. Ve skutečnosti samozřejmě tato 
hodnota není konstantní a mění se v čase v závislosti na rozdílu tlaků a vlivu větru. Tyto 
výkyvy se považují za nepodstatné pro zhodnocení vlivu adaptivního větrání.  Efekt adap-
tivního větrání byl zhodnocen na základě Performance Index (PI). 

Graf (Obr. 102) zhodnocuje tři možnosti větrání. První graf (vlevo nahoře) zobrazuje sou-
časnou situaci. Infiltrace je nastavena na 0,5 /h a v objektu nejsou uvažovány žádní lidé. 
Široké pole bodů ve směru osy x (relativní vlhkost) naznačuje značné výkyvy relativní vlh-
kosti v měřeném časovém období. Další zásadním ukazatelem je fakt, že v 9 % času leží 
parametry relativní vlhkosti za hranicí kritické hodnoty 75 % [47]. V případě, že se do sou-
časné strategie větrání (konstantní výměna 0,5 /h) přidají návštěvníci produkující vlhkost, 
stane se situace ještě horší. Z grafu (Obr. 102 vpravo nahoře) je možné pozorovat další roz-
šíření pole výsledků ve směru osy x, což naznačuje další zvýšení fluktuace relativní vlhkosti 
během měřeného období. Procento času, během kterého se hodnoty relativní vlhkosti pohy-
bují nad kritických 75 %, se ještě více zvýší na 18 %. Numerický model uvažuje, že otevírací 
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doba pro veřejnost je 8 hodin denně a během jedné hodiny přijde 20 osob. Každá z osob 
produkuje vlhkost 100 g/h. 

   

 

Obr. 102: Výsledky numerického modelu pro různé strategie větrání [143] 

Naproti tomu, graf s aplikací adaptivního větrání (Obr. 102 dole), vykazuje značnou redukci 
fluktuace relativní vlhkosti během sledovaného období. Zásadní pozitivní efekt adaptivního 
větrání spočívá především ve značné eliminaci parametrů relativní vlhkosti mimo kritickou 
zónu. Nyní se téměř všechny hodnoty relativní vlhkosti pohybují pod kritickou hranicí 75 %. 
Situace se strategií adaptivního větrání uvažuje s vlivem osob ve stejné míře, jako v před-
chozím případě, tj. 8 hodin denně a 20 osob během jedné hodiny.  

Vyhodnocení jednotlivých variant je patrné v tabulce (Tabulka 17). Aplikace adaptivního 
větrání přináší zlepšení situace oproti stávajícímu stavu, a to i v případě, že uvažuje s vlivem 
osob. Rozdíl v procentu času, kdy je dosaženo tolerované zóny (15 až 25 °C a 40 až 60 %) 
je zanedbatelný, oproti tomu je zásadní téměř eliminace hodnot v kritických hodnotách re-
lativní vlhkosti nad 75 %. Výrazného zlepšení bylo dosaženo snížením průměrných výkyvů 
relativní vlhkosti během 24 hodin. 
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Tabulka 17: Porovnání vypočtených hodnot jednotlivých zkoumaných variant 

 

7.2.3 Vyhodnocení vlivu adaptivního větrání na historickou fresku 

Obdobně jako v předchozím případě i u objektu pavilonu s historickou freskou přinesly vý-
sledky studie potvrzení, že větrání venkovním vzduchem bez vhodného algoritmu vede ke 
zhoršení tepelně vlhkostních parametrů v interiéru. Konstantní větrání prostoru, které před-
stavuje původní návrh bez dodatečného uzavření ventilačních otvorů, vede ke značným vý-
kyvů teploty a relativní vlhkosti vzduchu. Přestože byla část ventilačních otvorů uzavřena, 
interiér je v současné situaci značně dotčen klimatickými podmínkami a dosahuje enormních 
výkyvů relativní vlhkosti, zejména v prostoru fresky. Tyto výkyvy mají destruktivní dopad 
na životnost a uchování fresky. Pomocí numerického modelu bylo dokázáno, že v případě 
aplikace adaptivního větrání, je možné výkyvy zmírnit, a to i za předpokladu, že bude po-
mocí venkovního vzduchu odvedena dodatečná vlhkost vznikající z návštěvníků pavilonu.  
Vzhledem k rozsáhlému systému větracích otvorů, kterými objekt disponuje, je předpoklad, 
že větrání by mohlo probíhat samovolně, bez další instalace ventilátorů. V takovém případě, 
by se jednalo o beznákladové opatření z hlediska provozních nákladů. V případě aplikace 
ventilátoru by náklady na provoz byly stále velmi nízké. 
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7.3 Historická chalupa v Podkrkonoší 
Problém udržování přijatelného vnitřního prostředí u budov bez trvalého užívání osob se 
týká mnoha objektů a přístup k řešení se bude lišit případ od případu v závislosti na charak-
teru stavby. U staveb s historickou hodnotou je zásadní sledování vzdušné vlhkosti a 
zejména její výkyvy v čase. U objektů se sezónním provozem bez velkého historického vý-
znamu, kam spadá většina rekreačních objektů, je zkoumaným parametrem zejména teplota 
vzduchu. Do této kategorie spadá mnoho kamenných chalup s masivními konstrukcemi, 
které se vyznačují významnou akumulací tepla (resp. chladu). Tato akumulace má pak často 
dopad na uživatele v podobě nepříznivě nízkých teplot v objektu. Problém této setrvačnosti 
povrchových teplot může představovat kondenzace vzdušné vlhkosti, a to zejména na jaře, 
kdy je povrchová teplota stále nízká a teplý vzduch v exteriéru vlhký. Nicméně problém s 
vlhkostí může nastat i v létě nebo na podzim v závislosti na klimatických podmínkách. Jak 
již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, přísun venkovního vzduchu do objektu může 
vést k žádoucímu zvýšení teploty, na druhou stranu může vést k nepříznivým účinkům, ať 
již zmíněné kondenzace nebo značných výkyvů relativní vlhkosti [146]. V těchto případech, 
kdy je vnitřní prostředí závislé po velkou část roku pouze na klimatických podmínkách a 
materiálové charakteristice, se nabízí myšlenka využití adaptivního větrání, které je schopné 
upravit tepelně vlhkostní parametry s minimální vloženou energií. 

Typický případ takového objektu představuje horská chalupa v Podkrkonoší. Chalupa je po-
loroubená s masivní kamennou částí, která se stala předmětem dalšího šetření (Obr. 103). 
Kamenná část s masivní obvodovou konstrukcí a akumulací tepla vykazuje trvale nízké tep-
loty vzduchu. Objekt je trvale větrán pouze infiltrací netěsnými okny a je využíván z části o 
víkendech, kdy uživatelé větrají dle svého uvážení. Nicméně, po většinu roku je objekt ne-
využíván. 

V přítomnosti osob je chalupa vytápěna kamny v roubené části, případně přímotopy v ostat-
ních místnostech. Po opuštění osob je chalupa ponechána bez úpravy teploty vzduchu.   

 

Obr. 103: Schéma půdorysu objektu a pohled z jižní strany na objekt [147]. 
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7.3.1 Monitoring objektu 

Nízké hodnoty teploty vzduchu potvrdil i dlouhodobý monitoring interiérových a exteriéro-
vých hodnot. Dlouhodobé měření bylo započato v dubnu 2017 a s určitými výpadky trvá 
dodnes. Monitoring probíhal pomocí Meteostanice Netatmo s jedním napájeným modulem 
přes USB v interiéru, dalším interiérovým modulem a jedním venkovním napájeným bate-
riemi. Senzory byly vybaveny snímači teploty a vlhkosti vzduchu, z toho jeden vnitřní sen-
zor měří koncentraci CO2. Výsledky naměřených hodnot jsou možné zjistit online pomocí 
aplikace. Venkovní bezdrátový modul byl umístěn do zastíněného místa pod okapem. Další 
dva senzory monitorovaly vnitřní kamennou místnost a podkroví (Obr. 104). Následná ana-
lýza se zaměřila na senzor v kamenné místnosti vyznačující se velkou akumulací tepla. 

    

 

Obr. 104: Pozice senzorů v objektu 

Senzory snímají hodnoty s frekvencí záznamu 5 minut s přesností uvedenou v následující 
tabulce (Tabulka 18). 
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Tabulka 18: rozsah a přesnost jednotlivých použitých senzorů 

senzor veličina jednotka rozsah přesnost 

VNITŘNÍ 

TEPLOTA VZDUCHU °C 0 až 50 °C  ± 0,3 °C 

RELATIVNÍ VLHKOST % 0 až 100 %  ± 3 % 

KONCENTRACE CO2 ppm 0 až 5000 ppm  ± 50 ppm 

VNĚJŠÍ 

TEPLOTA VZDUCHU °C (-40) až 65 °C  ± 0,3 °C 

RELATIVNÍ VLHKOST % 0 až 100 %  ± 3 % 

KONCENTRACE CO2 ppm - - 

7.3.2 Kalibrace, verifikace a nastavení numerického modelu 

Za účelem stanovení efektu adaptivního větrání na tepelnou bilanci objektu byl využit, ob-
dobně jako v předchozích případech, numerický model popsaný v kapitole 5. 

Model byl kalibrován na základě naměřených dat pro období 6 dní a následně ověřen s dal-
šími naměřenými daty. Pro kalibraci i verifikaci bylo vybráno vždy období chladnutí, tedy 
období krátce po opuštění objektu uživateli. Při zkoumání průběhu poklesu teploty bylo 
možné stanovit parametry, které byly předem pouze odhadnuty. Hlavním předmětem kalib-
race při získání parametru teploty vzduchu Ti jsou tyto tři parametry: 

• Tepelný tok prostupem: závislý na součiniteli prostupu tepla konstrukcemi 

• Schopnost konstrukce akumulovat teplo/chlad 

• Množství vzduchu infiltrací 

Vzhledem k faktu, že skladba podlahy ve zkoumané místnosti má minimální izolační vlast-
nost, vstupuje do výpočtu poměrně výrazně teplota zeminy. Tato hodnota byla odhadnuta.  

Graf (Obr. 105) ukazuje průběh teplot vzduchu v místnosti na verifikovaném období 
2.1. - 7.1. Naměřené a vypočtené hodnoty vykazují shodný průběh. Drobné odchylky mohou 
být způsobeny např. působením větru (zvýšení infiltrace), působením okolních místností a 
samozřejmě i zjednodušením numerického modelu. 



7  Případové studie 137 

 

Obr. 105: Naměřené (modrá) a vypočtené (červená) hodnoty teploty vzduchu v kamenné místnosti 
(2.1. – 7.1.2019) 

Vzhledem k charakteru objektu byly okrajové podmínky pro přívod venkovního vzduchu 
nastaveny pouze pro hlídání teploty vzduchu a povrchové kondenzace (viz. kap. 7.1.3) pro 
podmínky (30) a (33). Požadované hodnoty teploty vzduchu byly nastaveny opět s ohledem 
na ASHRAE [47]. Požadavek na přísun venkovního vzduchu nastal ve chvíli, kdy teplota v 
objektu byla nižší než 25°C a venkovní teplota dosahovala vyšších hodnot než teplota v 
interiéru. Zároveň byla kontrolována povrchová teplota a teplota rosného bodu. 

7.3.3 Výsledky aplikace různých módů větrání 

Cílem experimentů bylo zjistit, zda adaptivním větráním je možné v přechodném období 
zvýšit teplotu v objektu, a přesto nezvyšovat riziko kondenzace vodní páry na prochladlých 
površích v interiéru, které je s větráním v přechodném období spojené. 

 Výchozí stav 

Výchozím stavem byly průběhy teploty naměřené dlouhodobým monitoringem, který za-
znamenává v časovém kroku 5 min Ti, Rh a CO2 v měřeném prostoru a venku (Obr. 106). Z 
průběhů hodnot koncentrace CO2, je možné vypozorovat období, kdy byly v místnosti osoby 
a dodatečnými zdroji zvyšovaly teplotu vzduchu. Vzhledem k vysoké schopnosti konstrukce 
akumulovat teplo a četné obsazenosti lidmi se monitorované teploty vzduchu pohybují výš 
než hodnoty vypočtené, přesto hodnoty vykazují téměř shodný trend. Zvýšená teplota vzdu-
chu při reálném měření může být částečně také způsobena pohybem vzduchu z druhé míst-
nosti, která je orientovaná na jižní stranu a tím tak ovlivněna solárním zářením. 
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Obr. 106: Naměřené hodnoty teploty vzduchu a koncentrace CO2 v místnosti pro přechodné období 
(15.4. – 15.6.). Modrá křivka ukazuje vypočtené hodnoty, které nezahrnují vliv osob a zdroj energie 

během jejich pobytu [148]. 

 Aplikace různých módů větrání 

Během výše uvedeného přechodného období byly zkoumány tři možnosti větrání: 

- objekt nevětrán (pouze minimální infiltrace) 

- objekt větrán konstantním průtokem vzduchu 

- objekt větrán adaptivním větráním v režimu maximálního zvýšení teploty interiéru a 
zabránění riziku kondenzace  

Z grafu (Obr. 107) je možné pozorovat nárůst teploty vzduchu v interiéru oproti původní 
variantě, která uvažuje pouze s infiltrací vzduchu. Rozdíl teplot se pohybuje až kolem 6°C. 
Rozdíl hodnot Ti mezi adaptivním a konstantním větráním je pro toto období minimální. 
Nicméně přísun venkovního teplého vzduchu je zajištěn i v čase, kdy není splněna pod-
mínka, která brání kondenzaci vzduchu na površích konstrukce.  

 

Obr. 107: Vypočtené hodnoty teploty vzduchu v interiéru při různých stavech větrání  (období květen 
a začátek června) 
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Graf (Obr. 108) ukazuje míru času, kdy byl zajištěn přísun venkovního vzduchu v případě 
aplikace adaptivního větrání. 

 

Obr. 108: Grafické znázornění vyhodnocení podmínky větrání pro adaptivní větrání (květen a začátek 
června) 

V následujících grafech jsou znázorněny výsledky různých módů větrání i pro další období. 
Zde je možné pozorovat, že adaptivní větrání je v tomto případě prospěšné pouze v některých 
obdobích roku. V zimním období se vlivem neizolované podlahy dostává do interiéru teplo 
ze zeminy a venkovní teploty v oblasti Podkrkonoší jsou ve většině času nižší než interié-
rové. Z tohoto důvodu algoritmus vyhodnotí ve většině času mód pro zavřená okna. Tento 
fakt je možné pozorovat v grafech (Obr. 109) a (Obr. 110), které ukazují teploty vzduchu a 
vhodné podmínky pro přívod venkovního vzduchu pro období březen a duben, kdy je v této 
horské lokalitě stále ještě chladno. Numerický model vyhodnotil situaci vhodnou k větrání 
až na konci tohoto období, kdy už se venkovní teploty začaly zvyšovat. 

 

Obr. 109: Vypočtené hodnoty teploty vzduchu v interiéru při různých stavech větrání (období březen a 
duben) 
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Obr. 110: Grafické znázornění vyhodnocení podmínky větrání pro adaptivní větrání (březen a duben) 

Čas vhodný k větrání interiéru se ještě snižuje, je-li hodnoceno zimní období, kdy exterié-
rové teploty klesají ještě níže (Obr. 111). V období leden a únor je pouze minimum podmí-
nek vhodných k větrání (Obr. 112). 

 

Obr. 111: Vypočtené hodnoty teploty vzduchu v interiéru při různých stavech větrání (období prosinec 
a leden) 

 

Obr. 112: Grafické znázornění vyhodnocení podmínky větrání pro adaptivní větrání (prosinec a leden) 

Následující tabulka (Tabulka 19) nabízí pohled na zhodnocení stavů větrání pro všechna tři 
posuzovaná období. Prospěšnost větrání se prokazuje pouze pro určitou část roku. Přínosem 
adaptivního větrání je poznat, kdy toto období vhodné pro větrání nastává a zda nebude pří-
vod venkovního vzduchu znamenat riziko kondenzace na površích v interiéru. Grafické zná-
zornění tabulky (Tabulka 19) je patrné na Obr. 113. 
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Tabulka 19: Porovnání hodnot průměrných, maximálních a minimálních teplot pro různé stavy         
větrání. Výsledky získané z numerického modelu [148]. 

  1. leden - 29. únor 1. březen - 15. duben 15. duben - 15. červen 

  
průměr. 

teplota 

max. tep-

lota 

min. tep-

lota 

průměr. 

teplota 

max. tep-

lota 

min. tep-

lota 

průměr. 

teplota 

max. tep-

lota 

min. tep-

lota 

Pouze 
infiltrace 

3,5 6 1,5 5 12,6 -1,7 12,7 16,4 9,5 

konstantní  
větrání 

1,2 5,7 -3,2 3,9 16,1 -7,4 15,4 21,7 8,1 

adaptivní  
větrání 

3,5 6,1 1,5 5,8 16,6 -1,7 16,1 22,1 11,4 

venkovní  
teploty 

0 6,3 -8,5 3,5 21,8 -13,3 16,4 28,2 3,1 

 

      

 

Obr. 113: Grafické znázornění porovnání hodnot průměrných, maximálních a minimálních teplot pro 
různé stavy větrání. Výsledky získané z numerického modelu. 



7  Případové studie 142 

Procentuální vyhodnocení v množství času, kdy nastávají vhodné podmínky pro větrání, je 
vyjádřeno v grafech (Obr. 114). V zimním období leden a únor nastávají vhodné podmínky 
pouze ve 2,3 % času. Pro březen a půlku dubna se hodnota čas zvyšuje na 16 % a v období 
půlka dubna až června jsou vhodné podmínky v 35 % času. 

 

Obr. 114: Procentuální vyjádření množství času, kdy nastává vhodná podmínka pro větrání během 
zimního a přechodného období (hodnoty získané numerickým modelem) 

7.3.4 Shrnutí vlivu adaptivního větrání na teplotu vzduchu 

Z prezentovaných výsledků je možné potvrdit, že pomocí aplikace adaptivního větrání je 
možné zvýšit teplotu vzduchu v interiéru v určitých ročních obdobích. Nejvhodnější období 
pro využití adaptivního větrání představuje přechodné období. Naopak v prezentovaném pří-
padě je objekt téměř bez větrání během zimního období.  

Zde je nutné poznamenat, že interiér je pasivně vytápěn zeminou skrz nezateplenou podlahu. 
Numerický model uvažuje s konstantní teplotou zeminy během celého roku, což je jasné 
zjednodušení a v reálu bude teplota zeminy, a tím i její vliv na interiér, klesat.  

Numerickým modelem byla posuzována i varianta, kdy byla podlaha opatřena minimální 
tloušťkou izolačního materiálu. V tomto případě byla vhodná podmínka pro přívod venkov-
ního vzduchu výrazně častější. 

Dle předpokladu nelze od adaptivního větrání očekávat zásadní změnu parametrů vnitřního 
prostředí, přesto výsledky numerického modelu ukazují nezanedbatelné zlepšení, a to s mi-
nimální vloženou energií. 
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7.4 Věž kostela Nejsvětější Srdce Páně na Vinohradech 
Poslední případová studie není primárně zaměřena na využití adaptivního větrání, ale vzhle-
dem k tomu, že v rámci studie proběhlo měření výměny vzduchu a přirozeného větrání, je v 
práci popsána. Případová studie též popisuje verifikaci numerického modelu pomocí krát-
kodobého měření.  

Studie provedená na věži kostela Nejsvětější Srdce Páně na Vinohradech je zaměřená na 
ověření příčiny vzniku trhlin v obvodové stěně. Projekt probíhal za vzájemné spolupráce 
kolegů z katedry mechaniky, fakulty stavební a podrobněji je popsán v literatuře [149] a 
[150]. V této studii (kap. 7.4) je prezentována pouze část projektu, která řeší použití modelu 
energetického chování budovy.  

Uchování a záchrana historických památek obvykle zahrnuje řešení konstrukčních poško-
zení, která mohou být způsobena tepelným chováním objektu. V tomto případě by měly být 
všechny restaurátorské kroky pečlivě zváženy na základě důkladné identifikace existujícího 
poškození. V případě, že je předpokladem vzniku poškození dlouhodobé působení teplotních 
změn (tak jak tomu bylo v tomto případě), se obvykle provádí numerická termo-mechanická 
analýza postižené konstrukce. Okrajové podmínky pro numerickou simulaci jsou obvykle 
stanoveny pomocí monitoringu povrchových teplot. Nicméně, chceme-li považovat vý-
sledky monitoringu za relevantní, je nezbytné je provádět během velmi dlouhého časového 
období, tj. více než jeden rok, aby byla vyloučena chyba atypických klimatických dat moni-
torovaného roku. Pro mnoho situací v praxi je tento způsob téměř nemožný provést.  

Tato studie se, na základě předchozích problémů zahrnujících dlouhodobý monitoring, za-
bývá otázkou stanovení povrchových teplot pomocí modelu energetického chování budov 
(Building Performance Simulation – BPS), a tím tak nahrazení časově náročného monitoro-
vacího procesu. Pomocí BPS, který je primárně určen k výpočtům energetické bilance ob-
jektu a parametrů vnitřního prostředí, byla odhadnuta historie povrchových teplot vybraných 
konstrukcí obvodové stěny věže kostela. Tyto teploty byly následně použity jako vstupní 
parametry výpočtu pro termo-mechanickou analýzu.  

Jeden z hlavních cílů této studie je poukázat na možnost využití výpočetního programu 
(BPS) k nahrazení časově náročného monitoringu a dát tak návod i pro ostatní případy, kdy 
dlouhodobé sledování povrchových teplot není možné. 

7.4.1 Popis problému 

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech je nejznámější českou sakrální stavbou 
20. století, která byla v roce 2010 zapsána na seznam Národních kulturních památek. Kostel 
je tvořen chrámovou lodí a charakteristickou věží obdélníkového tvaru.  Po vnitřním obvodu 
otevřeného prostoru věže s obdélníkovým půdorysem je vedena vykonzolovaná rampa, slou-
žící k přístupu k hodinovému stroji a do zvonice umístěné v oddělené horní části věže. V 
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místech rozsáhlých prosklených kruhových otvorů s hodinami se rampy od konstrukce stěn 
oddělují. Konstrukce výplní kruhových otvorů s hodinami je řešena jednoduchým zasklením 
v ocelo-betonovém rámu.  Ten je tvořen dvěma příčnými železnými profily a jedním kruho-
vým, který je napojen na betonový rám kolem okna. Rám je vložen do zděné kon-
strukce [151].  

Obr. 115: Geometrie věže kostela [150] Obr. 116: Konstrukce kruho-
vého otvoru [150] 

Radiální trhliny se objevily v betonovém kruhu, ve zdivu a obvodové trhliny pak na rozhraní 
těchto dvou materiálů. Značné poškození bylo zaznamenáno na spojení mezi horizontálním 
ocelovým profilem a betonovým rámem, kde došlo ke ztrátě části betonu (Obr. 117). Poško-
zení bylo identifikováno na vnější i vnitřní straně kruhu. Na základě průzkumu a expertního 
posouzení tvaru trhlin bylo zjištěno, že možnou příčinou vzniku těchto trhlin je působení 
teplotních změn. S ohledem na masivní konstrukci a charakter trhlin se analýza zaměřila na 
krátkodobé i dlouhodobé působení teploty na konstrukce. Popis této termo-mechanické ana-
lýzy je uveden v literatuře [151]. 

 

Obr. 117: Interiér věže kostela – viditelné poškození v oblasti s kruhovým oknem [150] 

7.4.2 Zvolená metoda 

Pro ověření hypotézy, že příčinou vzniku těchto trhlin je dlouhodobé působení teplotních 
změn na konstrukci, byly provedeny termo-mechanické numerické simulace chování a po-
rušování konstrukce v konečně prvkovém programu ADINA. Jako okrajové podmínky pro 
termální část výpočtu je třeba definovat průběhy povrchových teplot jednotlivých modelo-
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vaných konstrukcí. V běžné praxi se tyto okrajové podmínky stanovují měřením nebo em-
piricky. V našem případě, kdy je hypotézou příčiny vzniku trhlin dlouhodobé působení tep-
lotních změn, by znamenalo monitorovat povrchové teploty sledovaných konstrukcí po dobu 
minimálně jednoho roku.   

Vzhledem k časové i technické náročnosti a nejistotě celého monitorovacího procesu (mo-
nitorovaný rok může být z hlediska klimatického atypický), byla k predikci časového vývoje 
povrchových teplot zkoumaných konstrukcí použita simulační metoda. Jako nástroj pro 
tento výpočet byl zvolen program DesignBuilder GUI s výpočetním jádrem ENERGY+. Za 
účelem ověření modelu bylo provedeno krátkodobé monitorování teploty vzduchu a vlhkosti 
pro exteriér i interiér, současně s monitoringem povrchové teploty v interiéru na západní 
stěně věže kostela a porovnáno s výsledky získanými softwarem. Zároveň proběhlo měření 
infiltrace pomocí značkovacího plynu. 

7.4.3 Analýza tepelného chování 

Výběr vhodného výpočetního nástroje a odpovídajících vstupních klimatických dat jsou zá-
kladní předpoklady pro získání relevantních výsledků. Aby bylo možné uvažovat o náhradě 
monitoringu, musely být zahrnuty ve výpočtu všechny okrajové podmínky, které by mohly 
ovlivnit výsledky povrchových teplot, v adekvátním měřítku. Pro tento případ byl použit 
dynamický model jednorozměrného vedení tepla ve vícevrstvé konstrukci. Dynamický mo-
del dokáže ve výpočtu zahrnout faktory, které ve statickém výpočtu možné nejsou. Jedná se 
především o klimatické podmínky jako je solární krátkovlnné záření, změny teploty vzduchu 
a relativní vlhkosti, rychlost a směr větru, noční sálání oblohy a provoz objektu 
(viz. kap. 4.3.1) na více zónovém modelu (makroměřítko) během dlouhého časového úseku 
(rok) s detailním časovým krokem (30 minut) [149]. 

Minimální kritéria pro simulační software používaný k předpovědi jednorozměrného pře-
nosu tepla a vlhkosti ve vícevrstvých stavebních konstrukcích vystavených přechodným kli-
matickým podmínkám na obou stranách popisuje norma ČSN EN 15026: 2007 [95]. 

Volba výpočetního nástroje 

Pro stanovení povrchových teplot konstrukcí bylo použito nástroje pro simulaci energetic-
kého chování budov DesignBuilder založeném na výpočetním jádru EnergyPlus. DesignBu-
ilder je simulační program umožňující analyzovat i tepelné chování konstrukcí při 
jednorozměrném vedení tepla v neustáleném stavu, což pro tento případ bylo postačující.  
Na základě uživatelského popisu objektu z hlediska geometrického řešení, použitých sys-
témů, užívání budovy aj. počítá potřebu tepla pro udržení požadovaných podmínek, spotřebu 
energie zadaným HVAC systémem a mnoho jiných parametrů. Program DesignBuilder byl 
vybrán i pro jeho pokročilé nástroje pro modelování geometrie objektu, které umožnily vy-
modelovat netradiční tvar kostela.  
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Z výše uvedeného je patrné, že program DesignBuilder je využíván především pro modelo-
vání vybraných složek vnitřního prostředí a energetické bilance na zónovém modelu. V 
rámci výpočtu energetické bilance se provádí mj. i výpočet sdílení tepla konstrukcemi a jako 
dílčí výsledek je možné získat povrchové teploty jednotlivých ohraničujících konstrukcí.  To 
byl jeden z důvodů, proč byl výpočetní nástroj DesignBuilder použit k řešení tohoto pro-
blému, kdy bylo třeba odhadnout průběh povrchových teplot vybraných konstrukcí během 
modelového roku [151]. 

Okrajové podmínky 

Modelování historických budov je v mnoha ohledech specifické. Za prvé, v objektu se ob-
vykle (i v tomto případě) nenachází žádný zdroj tepla a vlhkosti. Průběh teploty a vlhkosti 
ve věži kostela závisí pouze na klimatických podmínkách v exteriéru a materiálové charak-
teristice obvodových konstrukcí. Vzhledem k tomu, že do zvonice na vrcholu věže se téměř 
nechodí, model neuvažoval žádný pohyb osob. Ve věži nejsou žádné technologie a v prvotní 
fázi model uvažoval výměnu vzduchu 0,7 ach za hodinu.  

K výpočtu byl použit typický modelový rok EPW (EnergyPlus Weather Data) soubor pro 
lokalitu Praha. Tato data jsou poskytována WMO (World Meteorological Organisation). Byl 
použit TMY2 datový soubor, který obsahuje hodinové hodnoty během roku. Tato data po-
skytují spíše typické, než extrémní hodnoty. Skutečnost minimálního výskytu extrémních 
hodnot klimatických dat je však třeba zohlednit při zkoumání výsledků trhlin v konstrukci 
věže kostela, kdy se během historie kostela extrémní klimatické podmínky pravděpodobně 
vyskytovaly [149]. 

Kritéria, která upravují používaní klimatických dat, jsou uvedena v literatuře [152]. 

Numerický model 

Pro potřeby získání požadovaných povrchových teplot vybraných konstrukčních prvků v 
oblasti kruhových otvorů věže nebylo nutné modelovat celý kostel.  Geometrie modelu byla 
zjednodušena a zároveň bylo uvažováno s energetickou nezávislostí věže kostela na ostat-
ních částech budovy. Tyto prostory (administrativní část, náboženská část, krypta a spojení 
s pyramidami okolo věže) byly uvažovány jako adiabatické, což znamená, že mezi posuzo-
vanou zónou a těmito prostory nedochází k žádnému sdílení tepla.  Sdílení tepla mezi zónami 
bylo bráno v úvahu pouze stěnami a střechou kostelní věže v kontaktu s exteriérem a podla-
hou přiléhající k zemině. Vzhledem k podobnému charakteru vnitřního mikroklimatu nábo-
ženské části (žádná instalace HVAC, shodná obvodová konstrukce) byl model zjednodušen 
a nepočítá se sdílením tepla mezi jednotlivými částmi objektu. Tento model byl použit i pro 
případ krypty. Administrativní část přiléhá z velké části k zóně věže nevyužívaným podkro-
vím a chodbou, proto byl i tento prostor zjednodušen a neuvažuje s prostupem tepla kon-
strukcemi [151]. 
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Průřez obvodové stěny kostela se s výškou mění, proto musela být věž vymodelována z 
několika bloků (building block). Vzhledem k tomu, že věž kostela je z velké části jeden 
otevřený prostor, byly následně jednotlivé bloky propojeny do jedné zóny. Další samostat-
nou zónou je zvonice, která je oddělena stropem (Obr. 118) a (Obr. 119) [149]. 

 

Obr. 118: Zónování kostela – model DesignBuilder Obr. 119: Zónováné kostela –zákres 

Zdivo bylo navrženo jako vícevrstvé s materiálovou charakteristikou vybranou z knihovny 

DesignBuilder (Tabulka 20) korelující s hodnotami získanými průzkumem in-situ. 

Tabulka 20: Materiálové charakteristiky vybraných konstrukcí [149] 

Materiály knihovny DesignBuilder Tepelná vodivost [W/mK] Měrná tepelná kapacita 
[J/kgK] 

Objemová hmotnost   
[kg/m3] 

cementová/vápená omítka 0,8 840 1600 

zdivo (CPP s cementovou maltou)                0,72 840 1920 

cihlové glazované obklady 0,85 840 1500 

Pro účely analýzy tepelného chování je velmi zajímavý prvek kruhového okna s betonovým 
rámem. Betonový rám kolem okna byl zjednodušen na kvádrový prvek ve stejném materiá-
lovém bloku, jako je umístěné okno na západní a východní fasádě. Tepelný tok je počítán v 
rámci jedné zóny, proto dopad na výsledek simulace byl minimální. Kruhové okno je složeno 
z jednotlivých tabulí jednoduchého skla v kovovém rámu a bylo charakterizováno vysokým 
součinitelem prostupu tepla U=6,2 W/m2K [149]. 

Export výsledků 

Výsledné hodnoty jednotlivých povrchových teplot, teplot a vlhkosti vzduchu byly počítány 
s časovým krokem 10 minut a z důvodu kompatibility výsledků s následně používaným sw 
pro analýzu konstrukcí vyexportovány v časovém intervalu 30 min (Obr. 120). Výsledky 
simulace potvrdily předpoklad, že povrchové teploty v interiéru se pro jednotlivé materiály 
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v čase příliš neliší. Naopak exteriérové hodnoty ukazují velké výkyvy zejména na západní 
straně, proto se stala předmětem dalšího řešení. Dále bylo provedeno porovnání západní 
stěny exteriéru s interiérem a zděné stěny s betonovou konstrukcí. Za velmi významné lze 
považovat rozsáhlé výkyvy v průběhu roku. Exteriérové povrchové teploty dosáhnou během 
letního období až 40 °C  a až  -12 °C v zimním období (Tabulka 21) [149] 

 
Obr. 120: Vnitřní a venkovní teploty zdiva během roku pro západní fasádu (výsledek simulace v Desig-

nBuilderu) 

Tabulka 21: Extrémní hodnoty vnitřních a venkovních povrchových teplot na betonu a zdivu 

Max. ext. povrchová teplota betonu (°C) 43,01 

Max. ext. povrchová teplota zdiva (°C) 44,95 

Min. ext. povrchová teplota betonu (°C) -12,07 

Min. ext. povrchová teplota zdiva (°C) -12,95 

Max. int. povrchová teplota betonu (°C) 29,64 

Max. int. povrchová teplota zdiva (°C) 29,7 

Min. int. povrchová teplota betonu (°C) -4,63 

Min. int. povrchová teplota zdiva (°C) -3,28 

Ověření výsledků 

Přestože výpočetní program generoval odpovídající hodnoty, pro zajištění relevantnosti vý-
sledků je nutné provést jejich ověření. Za tímto účelem byl proveden krátkodobý monitoring 
ve věži kostela. Měření probíhalo ve dvou krocích: za prvé monitoring teploty, vlhkosti a 
povrchové teploty během tří týdnů; za druhé infiltrace vzduchu ve věži pomocí metody ur-
čování stáří vzduchu pomocí stopovacího plynu. 

 Krátkodobý monitoring vybraných parametrů 

Teploty a vlhkosti vzduchu v interiéru i exteriéru a interiérové povrchové teploty řešené 
konstrukce byly monitorovány v období od 10. března do 29. března 2015. Z tohoto období 
byly následně vybrány 3 reprezentativní dny (17. – 19. 3. 2015) a podrobeny dalšímu šetření. 
Hodnoty byly zaznamenány v časovém kroku 5-ti minut. Poté byla hledána shoda venkovní 
teploty vzduchu mezi třemi reprezentativními dny monitoringu a třemi dny modelového roku 
použitého v simulaci. Časový krok byl sjednocen na 30 minut. Pro hledání shody venkovní 
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teploty byly použity dvě kritéria: zaprvé nejmenší průměr jednotlivých rozdílů teplot a za 
druhé nejmenší směrodatná odchylka. Venkovní teploty po sobě jdoucích tří dní modelového 
roku se nejvíce shodovali v období 29. – 31. 10. (Obr. 121) [149]. 

 

Obr. 121: Graf porovnání shody pro tři dny modelového typického roku a tři dny z monitoringu pro 
venkovní teploty 

Z grafu uvedeném na Obr. 122 jsou patrné rozdíly v průběhu vnitřních teplot vzduchu mezi 
měřenými hodnotami a hodnotami získanými z výpočetního modelu. V obou případech je 
zřejmý pokles teploty během noci. Nicméně, hodnoty získané z BPS vykazují spíše oscilační 
charakter, naproti tomu hodnoty získané z monitoringu mají stoupající tendenci.  

Tyto rozdíly lze přičíst vlivu slunce. Průběhy teplot v interiéru naprosto korespondují s hod-
notami solárního záření (Obr. 123). 

 

Obr. 122: Porovnání průběhu interiérových teplot vzduchu pro tři dny typického roku a tři dny z mo-
nitoringu 

Krátkodobý monitoring bohužel neobsahoval měření hodnot solárního záření. Údaje o hod-
notách jasné/oblačné oblohy byly získány na základě rozdílů teplot pro jednotlivé světové 
strany. Od referenční hodnoty (severně orientovaná fasáda) se hledal maximální rozdíl teplot 
pro ostatní strany s odlišnou orientací ke světovým stranám. Monitoring teplot probíhal pro 
všechny čtyři světové strany.  

Z grafu zobrazujícího solární zisky (Obr. 123) je možné vidět náhlý pokles teploty u moni-
torovaných hodnot vždy během poledne. V tuto chvíli byl senzor vždy zastíněn zdobnou 
konstrukcí věže. 
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Obr. 123: Porovnání průběhů solárního záření (BPS – modře) a rozdílu ekvivalentní solární teploty a 
venkovní teploty (monitoring – červeně) 

Porovnání povrchových teplot obvodové zděné stěny v interiéru mezi monitoringem a BPS 
je ukázán v grafu (Obr. 124). Průběhy povrchových teplot jsou identické s průběhy teplot 
vzduchu v interiéru (Obr. 122) s tím rozdílem, že povrchové teploty zcela logicky vykazují 
konstantnější hodnoty způsobené masivností zdí zabraňující teplotní fluktuaci. I v tomto pří-
padě jsou rozdíly v průběhu odůvodněny solárním zářením.   

 

Obr. 124: Porovnání průběhu povrchových teplot obvodové zděné stěny v interiéru pro tři dny typic-
kého roku a tři dny z monitoringu 

Na základě předchozích tvrzení lze usuzovat, že model byl ověřen krátkodobým měřením. 

 Měření infiltrace vzduchu pomocí značkovacího plynu 

Pohyb vzduchu v interiéru ovlivňuje součinitel přestupu tepla a zejména celkovou teplotu 
vzduchu, proto množství výměny vzduchu je důležitým parametrem ovlivňujícím povrchové 
teploty konstrukce. Přestože ve věži není žádné permanentní přirozené větrání, model, v dů-
sledku velmi jednoduché konstrukce oken, uvažuje s výměnou 0,7/h. Tato hypotéza byla 
ověřena měřením metodou určení stáří vzduchu pomocí značkovacího plynu [149]. 
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Během této metody je vzduch v interiéru označen značkovacím plynem a následně se sleduje 
pokles koncentrace tohoto plynu působením infiltrace vzduchu. Průměrné stáří vzduchu je 
určeno plochou koncentrace a časovou osou [118]. 

V řešené části věže byly instalovány tři senzory; dva na každé z podest schodiště na vnitřním 
obvodu věže přibližně 1m od obvodové zdi a poslední v prostoru vedle velkého proskleného 
otvoru.  Umístění senzorů je patrné z Obr. 125. Měření bylo provedeno pomocí fotoakustic-
kého spektrometru INNOVA (Obr. 126). 

 

Obr. 125: Umístění senzorů ve zkoumané části věže kostela 

 

Obr. 126: Fotoakustický spektrometr INNOVA 

Výsledky infiltrace vzduchu ukazují odpovídající hodnoty. Senzor No. 3, vzhledem ke 
svému umístnění mezi velkými prosklenými plochami s jednoduchou konstrukcí, zazname-
nal nejvyšší pokles koncentrace značkovacího plynu. Na druhou stranu, senzory No. 1 a 
No. 2 ukazují podobné hodnoty infiltrace vzduchu, které jsou přijatelně nižší, než hodnoty 
senzoru No. 3. Naměřený pokles koncentrace značkovacího plynu pro všechny senzory a 
vypočtenou průměrnou hodnotu měření ukazuje graf (Obr. 127). 
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Obr. 127: Koncentrace značkovacího plynu během měření (šedivě: naměřené hodnoty, červeně vypoč-
tená průměrná hodnota) 

Hodnoty výměny vzduchu byly spočítány na základě rovnice (33). Typický průběh křivky 

koncentrace značkovacího plynu, jako funkce času, vykazuje na začátku měření neexpo-

nenciální pokles, který se po určitém časovém intervalu změní na exponenciální průběh. 

Právě v tomto okamžiku, kdy křivka vykazuje exponenciální charakter, přestává být mě-

ření započítáváno do rovnice [109].  

Výsledné hodnoty infiltrace v násobnosti výměny vzduchu jsou ukázány v tabulce 

(Tabulka 22). 

Tabulka 22: Výsledky změřených hodnot násobnosti výměny vzduchu ve věži kostela 

  
TIME 

INFILTRATION 
[ach/h] 

SENSOR No.1 
19:09-21:48 

0.74 
SENSOR No.2 0.61 
SENSOR No.3 0.9 

AVERAGE VALUE 0.75 

Hodnoty uvedené v tabulce (Tabulka 22) jsou plně v souladu s hodnotami násobnosti vý-
měny vzduchu, které byly vypočteny pomocí software Design Builder. 

7.4.4 Termo – mechanická analýza a výsledky 

Termo-mechanická analýza ověřila předpokládanou příčinu vzniku trhlin na kostelní věži. 
Vzhledem k tomu, že zatížení (aplikace povrchových teplot získaných z analýzy tepelného 
chování budovy) generovalo shodné poškození, jako bylo zjištěno při reálné prohlídce, byla 
potvrzena nejen předpokládaná příčina vzniku trhlin, ale i relevantnost výsledků generova-
ných BPS. Závěrem tohoto zkoumání by mohla být otázka použitých klimatických dat, kde 
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použitý modelový rok by mohl být nahrazen klimatickými daty pro teplý a chladný rok. 
Vzhledem ke skutečnosti globálních změn v chování klimatu (viz. kap. 1.2) je předpoklad 
zvýšení extrémních teplot a tím i zvýšení namáhání konstrukce a její degradace v následují-
cích letech.  

Více informací o aplikaci výsledků z BPS do numerického 2D modelu termo-mechanické 
analýzy a jeho výsledcích je uvedeno v literatuře [149] a [150]. 

7.4.5 Shrnutí výsledků z analýzy škod na věži kostela Nejsvětější Srdce Páně 

Výše popisovaný přístup k analýze konstrukčních prvků historické památky byl schopen po-
psat jevy, které působí na předmět této případové studie a reprodukují škody zjištěné během 
šetření. Výsledky získané pro typický rok ze software BPS byly dostatečně reprezentativní 
na zjištění zástupců reálných škod. Důležitým výstupem tohoto projektu je skutečnost, že 
použitá metoda stanovení povrchových teplot zkoumané konstrukce byla ověřena nejen 
termo-mechanickou analýzou, ale i krátkodobým monitoringem. Proto může být návodem i 
pro ostatní budovy, kde není možné z časového nebo technického hlediska provádět dlou-
hodobý monitoring. 

Samozřejmě, že dlouhodobé monitorování skutečných povrchových teplot konstrukce by 
mohlo odhalit nepřesnosti ve výsledcích získaných ze simulace. 

Lze usuzovat, že simulační metody nemohou plně nahradit dlouhodobé monitorování. Přesto 
jsou velmi silnou pomůckou v případech, kdy dlouhodobé monitorování konstrukcí není 
možné.   
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8 Závěr 
Předkládaná práce podává ucelený pohled na problematiku vnitřního prostředí u historic-
kých objektů nebo jiných objektů, u kterých není možná instalace klasických systémů, ať už 
z ekonomického, technického nebo dalšího jiného důvodu. Jako vhodná alternativa je před-
ložena možnost využití adaptivního větrání, jako nástroj ke zlepšení parametrů vnitřního 
prostředí. 

8.1 Splnění dílčích cílů práce 
Předem vytyčené cíle práce, uvedené v kapitole 3, byly splněny a jsou popsány v předklá-
dané disertační práci: 

 Analýza stávajícího stavu adaptivního větrání historických budov 

V předchozích kapitolách byly popsány příklady možného použití adaptivního větrání u nás 
nebo v Evropě. Přehled se snažil poukázat zejména na příklady historických objektů, kterými 
se tato práce zabývá.  

Z výše uvedeného vyplývá, že pomocí vhodné aplikace adaptivního větrání je skutečně 
možné snižovat množství vlhkosti v interiéru, s jejíž vysokými hodnotami se obvykle histo-
rické objekty potýkají. Z analýzy současných aplikací se jeví, že adaptivní větrání pro sni-
žování vlhkosti v interiéru je efektivní zejména u objektů s trvale vysokou úrovní relativní 
vlhkosti. Ta může být způsobena vzlínající vlhkostí, konstrukčními vadami, ale i například 
množstvím návštěvníků. Řízením větrání je možné i kontrolovat nežádoucí výkyvy vlhkosti, 
které jsou často způsobeny právě náhlým množstvím osob v interiéru. Naopak neřízené vě-
trání vede ke značným výkyvům vlhkosti, které jsou pro historické objekty kritické.  

Při použití teplotních algoritmů je možné zvyšovat komfort v interiéru v podobě vyšších 
teplot vzduchu. V případě masivních konstrukcí s vysokou hodnotou akumulace vlhkosti je 
nutné vzít v úvahu riziko kondenzace na površích v interiéru. Jako velice efektivní se ověřilo 
i použití řízeného větrání v nočních hodinách s cílem chladit budovu.  

Většina výše zmíněných studií pracovala s nuceným přívodem vzduchu. Důvodem je větší 
efektivita větrání, kdy je přesně možné určit množství přiváděného (resp. odváděného) vzdu-
chu. Navíc náklady spojené se spotřebou energie na pohon ventilátorů se zdají být zanedba-
telné.   

 Vytvoření a verifikace numerického modelu 

V práci je popsán vývoj zjednodušeného numerického modelu. Tento model byl vytvořen 
v prostředí MS Excel. Výpočet závisle proměnných veličin Ti a Tm byl stanoven na principu 
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tepelné rovnováhy. Výpočet hledané veličiny xi zohledňuje množství venkovní vlhkosti a 
schopnost materiálu pohltit vlhkost. Vzhledem k náročnosti celé problematiky týkající se 
akumulace vlhkosti ve zdivu, byl parametr množství akumulace vlhkosti do materiálu sta-
noven regresní metodou z naměřených dat. Změna množství vlhkosti v interiéru vlivem vě-
trání (reps. infiltrace) byla stanovena bilanční metodou. 

Model byl verifikován na třech případových studií, prezentovaných v předkládané práci. Ve 
všech případech byla k dispozici data z dlouhodobého monitoringu, která umožnila kalibraci 
a následnou verifikace numerického modelu. Vzhledem k tomu, že model generoval shodné 
výsledky s naměřenými daty, byl numerický model považován za verifikovaný. 

Další verifikaci numerického modelu umožnil vývoj zařízení na adaptivní větrání. Díky 
němu bylo možné ověřit funkčnost modelu v laboratorních podmínkách. 

 Definice objektů vhodných k použití adaptivního větrání 

Na základě provedených případových studií a rešerší byly stanoveny všeobecně platné pod-
mínky pro předpoklad pozitivního efektu adaptivního větrání. 

Objekty, u kterých je značný potenciál využití adaptivního větrání, jsou většinou charakte-
rizovány společnými rysy. Zejména se jedná o objekty, kde se nevyskytuje trvalý pohyb 
osob nebo jsou využívány pouze sezóně. Dále jsou to objekty se zvýšenou hodnotou vlhkosti 
a objekty s masivními konstrukcemi, kde vlivem akumulace tepla dochází ke kondenzaci na 
chladných površích.  

Mezi objekty, které se velmi často potýkají s problémy nevyhovujících parametrů a mají 
předpoklady pro využití adaptivního větrání, se řadí: 

• Historické budovy: 

Častým problémem těchto objektů je vysoká míra vzdušné vlhkosti. V kombinaci s 
masivními zdmi tvoří ideální podmínky pro vznik kondenzace, plísní a celkové de-
gradace historicky cenného interiéru; 

• Objekty bez trvalého využití: 

Mezi tyto objekty se mohou řadit všechny objekty využívané sezónně. Typickým 
příkladem je rekreační chalupa, která není v době užívání temperována. V tuto chvíli 
chalupa promrzá, což může vést k degradaci interiéru. Jedná-li se o objekt s výskytem 
vlhkosti, nastává stejně jako u historických objektů problém s kondenzací a plísněmi; 

• Sklepy: 

Často nedostatečně provedená hydroizolace vede ke vzlínání vlhkosti, která na chlad-
ných površích způsobuje kondenzaci a riziko vzniku plísní; 
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• Prostory se zdrojem vlhkosti: 

Mezi tyto prostory patří všechny interiéry, kde je jakýkoliv zdroj vlhkosti (osoby, 
vaření, vzlínání ze země, mytí, …) a není instalována vzduchotechnická jednotka pro 
její odvod. 

U všech výše zmíněných případů může vhodné načasování větrání přispět k výraznému zlep-
šení podmínek.   

 Vývoj a laboratorní ověření zařízení využívající adaptivní větrání 

V práci je popsán postup vývoje zařízení určeného k řízení přísunu venkovního neuprave-
ného vzduchu do interiéru. Vyvíjený prototyp byl testován v laboratorním prostředí. Toto 
zařízení ověřilo možnost použití adaptivního větrání v laboratorních podmínkách a zároveň 
umožnilo další verifikaci numerického modelu, popisovaného výše. 

Centrem řídící jednotky je PLC panel, který je naprogramován algoritmy pro přísun venkov-
ního vzduchu. Použití jednotlivých algoritmů je vždy závislé na konkrétní situaci daného 
stavu a problému objektu. Během vývoje zařízení došlo k upřesnění algoritmů, které byly 
předem stanoveny jako dílčí výstup z numerického modelu. Tyto algoritmy jsou prezento-
vány v předkládané práci. 

8.2 Celkové shrnutí 
Všeobecné povědomí o nutnosti větrat je poměrně rozšířené, přesto je velmi zásadní větrání 
správně načasovat. Bez dodržení základních podmínek může mít přirozené větrání pro inte-
riér spíše negativní účinky.  

Dle předpokladu nelze od adaptivního větrání očekávat zásadní změnu vnitřního prostředí, 
přesto výsledky ukazují, že je možné dosáhnout zlepšení s minimálními náklady na provoz. 
Toto zlepšení nelze očekávat u všech budov. Je předpoklad, že aplikace adaptivního větrání 
bude mít pozitivní vliv zejména u staveb se zdrojem vlhkosti v interiéru, ta může představo-
vat pohyb osob nebo konstrukční vadu, kterou není možné okamžitě odstranit. V takovém 
případě by mohlo adaptivní větrání představovat cestu, jak levně dosáhnout ještě přijatel-
ných parametrů, které by neohrožovaly interiér. 

Prezentovaný numerický model dokazuje, že při zvolení vhodného algoritmu může mít při-
rozené větrání příznivý efekt na kvalitu vnitřního prostředí. Numerický model byl verifiko-
ván pomocí naměřených dat z dlouhodobého monitoringu, zároveň experimentálně 
v laboratoři pomocí vyvíjeného zařízení pro přívod řízeného větrání. 
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 Modelem bylo zjištěno, že adaptivní větrání nemá stejný efekt pro všechny objekty a vyka-
zuje rozdílnou efektivitu pro jednotlivá roční období. Zejména v zimním období je přínos 
adaptivního větrání minimální. 

8.3 Pokračování v tématu 
Přestože byly všechny předem stanovené cíle splněny, zůstává v dané problematice prostor 
pro další práci a budoucí výzkum.  

Hlavní příležitost pro rozvoj řešeného tématu představuje převedení vyvíjeného zařízení 
z laboratorního prostředí k praktickému využití v reálných objektech. Přestože je dané zaří-
zení laboratorně otestováno, je nutné dotažení z uživatelského hlediska. V současné době je 
vyhotoveno jednoduché webové rozhraní, které umožňuje poměrně snadné ovládání, přesto 
však je v tomto ohledu prostor k rozvoji, zejména v podobě mobilních aplikací aj. Zároveň 
by bylo vhodné provést další sady testů měření v oblasti kontroly výkyvů relativní vlhkosti. 
Hotové zařízení by bylo vhodné testovat v různých objektech s rozdílnými problémy vnitř-
ního prostředí. Pro ověření popř. vyvrácení pozitivního efektu adaptivního větrání je nutné 
provést dlouhodobý monitoring zkoumající výchozí a nový stav kvality prostředí. Vzhledem 
k časové náročnosti není toto měření obsahem disertační práce. Toto testování je plánováno 
na objektech, které v současné době prochází monitoringem stávajícího stavu.  

Výsledky numerického modelu přinesly vždy hodnoty odpovídající jednomu roku. Zde je 
však předpoklad, že při dlouhodobé aplikaci adaptivního větrání dojde ke kumulativnímu 
efektu a procentuálnímu zlepšení hodnot vnitřního prostředí. Tento efekt by mohl být vý-
razný zejména v případě snižování vlhkosti v objektech. Následný výzkum bude zaměřen na 
zkoumání efektu aplikace adaptivního větrání z hlediska dlouhodobého představující něko-
lik let.  

Další možný rozvoj představuje vylepšení numerického modelu z hlediska možností přiro-
zeného větrání. Nový numerický model by mohl brát v potaz limity přirozeného větrání pro 
daný objekt a provádět výpočet výměny vzduchu v závislosti na rozdílech tlaků vzduchu 
způsobených teplotním rozdílem a účinku větru. Nutno poznamenat, že v tomto případě je 
na místě použití jiného vhodnějšího software, kdy současně využívaný MS Excel je na hraně 
použitelnosti i v současném stavu numerického modelu. Další rozvoj numerického modelu 
je v plánu v software Matlab.  
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8.4 Přínosy práce 
Na základě výstupů z verifikovaného numerického modelu a výsledků získaných laborator-
ním měřením lze stanovit několik typů objektů s různými problémy a definovat předpoklá-
dané procentuální zlepšení tepelně vlhkostních parametrů vlivem použití adaptivního 
větrání. Tento poznatek by mohl být užitečný při rozhodování správců objektů, zda se v je-
jich konkrétním případě možností adaptivního větrání vůbec zabývat. A pokud ano, jaké 
přibližné procentuální zlepšení je možné očekávat. Proto by tato práce mohla být považo-
vána za návod pro správce objektu.  

Hlavní přínos představuje možnost budoucího použití výše popisovaného zařízení pro řízené 
větrání v historických objektech, pro které je z různých důvodů nereálná instalace klasických 
systémů technického zařízení, a které se potýkají s nevyhovujícími podmínkami vnitřního 
prostředí. Vzhledem k výše popisovaným výsledků aplikace adaptivního větrání, by toto za-
řízení mohlo pro mnoho objektů představovat možnost jak dosáhnout ještě přijatelných pa-
rametrů vnitřního prostředí s minimální vloženou energií na provoz.  

Hlavní přínosy práce je možné shrnout do několika bodů: 

 Vývoj zjednodušeného modelu adaptivního větrání 

 Vývoj zkušebního prototypu regulátoru pro adaptivní větrání VentNavigátor 

 Návrh a testování simulátoru adaptivního větrání pro laboratorní experiment 

 Sestavení základních algoritmů pro různé případy strategie větrání 

 Stanovení potenciálního efektu adaptivního větrání na základě výsledků z případo-
vých studií  
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9 Použité symboly a zkratky 
 

p  Celkový tlak vlhkého vzduchu     [Pa] 

psv  Parciální tlak suchého vzduchu     [Pa] 

pvp  Parciální tlak vodní páry      [Pa] 

p´´vp  Parciální tlak syté vodní páry      [Pa] 

Ti  Teplota interiérového vzduchu     [°C] 

Te  Teplota exteriérového vzduchu     [°C] 

Tm  Teplota hmoty        [°C] 

ΔT  Rozdíl teploty vzduchu      [°C] 

T opt  Požadovaná hodnota nebo rozmezí teploty vzduchu   [°C] 

T opt,min  Minimální hodnota požadované teploty vzduchu    [°C] 

T opt,max  Maximální hodnota požadované teploty vzduchu    [°C] 

T dp,i  Teplota rosného bodu v interiéru      [°C] 

T dp,e  Teplota rosného bodu v exteriéru      [°C] 

T p  Povrchová teplota        [°C] 

Rhi  Relativní vlhkost interiérového vzduchu    [%] 

Rhe  Relativní vlhkost exteriérového vzduchu    [%] 

Rh opt  Požadovaná hodnota nebo rozmezí relativní vlhkosti   [%] 

Rh opt,min Minimální hodnota požadované relativní vlhkosti   [%] 

Rh opt,max Maximální hodnota požadované relativní vlhkosti   [%] 

xi  Měrná vlhkost interiérového vzduchu     [g/kg s.v.] 

xe  Měrná vlhkost exteriérového vzduchu     [g/kg s.v.] 

x opt  Požadovaná hodnota nebo rozmezí měrné vlhkosti    [g/kg s.v.] 

x opt,min  Minimální hodnota požadované měrné vlhkosti    [g/kg s.v.] 

x opt,max  Maximální hodnota požadované měrné vlhkosti    [g/kg s.v.] 

hi  Měrná entalpie interiérového vzduchu    [J/kg s.v.] 
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he  Měrná entalpie exteriérového vzduchu    [J/kg s.v.] 

ρi  Hustota interiérového vzduchu     [kg/m3] 

ρe  Hustota exteriérového vzduchu     [kg/m3] 

ρm  Hustota hmoty       [kg/m3] 

∆τ  Délka časového kroku      [s] 

n  Násobnost výměny vzduchu      [-] 

Vi  Objem interiérového vzduchu     [m3] 

Ve  Objem exteriérového vzduchu     [m3] 

∆pt  Tlaková diference vyvolaná rozdílem teplot interiéru a exteriéru [Pa] 

∆pw  Tlaková diference vyvolaná účinkem větru    [Pa] 

∆ρo  Diference hustot vzduchu interiéru a exteriéru   [kg/m3] 

g  Gravitační zrychlení       [m/s2] 

z  Vzdálenost        [m] 

zi  Vzdálenost ventilačního otvoru od neutrální osy   [m] 

q  Hmotnostní tok vzduchu      [kg/s] 

qaku  Tepelný tok způsobený akumulací     [J/K] 

qvent  Tepelný tok způsobený větráním     [J/K] 

qprost  Tepelný tok způsobený prostupem     [J/K] 

q  Hmotnostní tok vzduchu      [kg/s] 

A  Plocha         [m2] 

w  Střední rychlost proudění vzduchu     [m/s] 

Cd  Výtokový součinitel větracího otvoru    [-] 

W  Rychlost větru        [m/s] 

Cpi  Tlakový koeficient       [-] 

Qcelk  Celková tepelná energie prostoru     [J] 

Qprost  Tepelná energie dodaná na základě prostupu konstrukcí  [J] 

Qinf  Tepelná energie zahrnující infiltraci a větrání   [J] 
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Qaku  Tepelná energie zahrnující teplo z konstrukcí   [J] 

Qzdroj  Tepelná energie dodaná prostoru z okolí    [J] 

m  Hmotnost        [kg] 

mv  Hmotnostní množství vzduchu     [kg] 

mm  Hmotnost hmoty       [kg] 

ma  Hmotnostní průtok vzduchu      [kg/s] 

c  Měrná tepelná kapacita      [J/kg K] 

cv  Měrná tepelná kapacita vzduchu     [J/kg K] 

cm  Měrná tepelná kapacita hmoty     [J/kg K] 

τ  Čas         [s] 

hc  Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce  [W/m2K] 

U  Součinitel prostupu tepla konstrukcí     [W/m2K] 

I  Intenzita sluneční radiace      [W/m2] 

co  Korekce na čistotu atmosféry      [-] 

s  Stínící součinitel       [-] 

δ  Penetrační hloubka       [m] 

G  Schopnost akumulace vlhkosti     [kg/m2] 

Z Δτ  Počet časových kroků       [-] 

Rh min, ZΔτ Min. hodnota relativní vlhkosti během z časových kroků   [%] 

Rh max, ZΔτ Max. hodnota relativní vlhkosti během z časových kroků   [%] 

∆Rh max, ZΔτ Max. povolený rozdíl relativní vlhkosti během z časových kroků  [%] 

PI  Performance index       [%] 

SI  Safety index        [%] 

EP  Energy index        [W]  

λ  Součinitel tepelné vodivosti       [W/mK] 

R  Koeficient spolehlivosti        [%] 
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