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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá vlivem akumulačních vlastností stavebních konstrukcí 

na tepelnou stabilitu vnitřního prostředí budov v zimním období zejména při přerušovaném 

způsobu vytápění. Výzkum byl zaměřen na hodnocení místností umístěných v objektech 

s lehkým obvodovým pláštěm a měl ověřit, jaký vliv má přerušovaný způsob vytápění  

na pokles výsledné teploty v místnosti během otopné přestávky a tím také na potřebu tepla  

na vytápění.  

Experimentální výzkum byl proveden v zimních měsících na dvou konstrukčně 

shodných lehkých modulárních buňkách s možností úprav akumulačních vlastností jedné 

obvodové stěny. Teoretická analýza se zaměřila na analytické výpočtové metody pro řešení 

tepelné stability místností a energetické náročnosti budov. Výpočty byly provedeny  

pro několik variant materiálové skladby lehkého obvodového pláště a vnitřní akumulační 

stěny. 

Bylo vyhodnoceno, zda akumulační stěna v lehkých stavbách sníží potřebu tepla  

na vytápění při přerušovaném vytápění objektů nebo se naopak díky zátopové přirážce zvýší.  

 

 

 

Klíčová slova: lehké konstrukční stavby, modulární buňky, betonová akumulační stěna, 

dřevostavba, vytápění, tepelná stabilita budov 
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Abstract 

The aim of the disertation thesis was to study the influence of construction’s 

accumulation properties on the interior thermal stability of buildings during winter,  

in particular when the heating is discontinuous. The research focused on the evaluation  

of objects with light perimeter wall constructions and the goal was to verify the influence  

of the discontinuous heating on the interior temperature in the room during the heating break 

and therefore on the heating demand. 

The experimental study was done during winter months on two identical modular 

constructions, one of them being equipped with an additional concrete wall. The theoretical 

analysis was based on analytical methods to determine the thermal stability of the rooms  

and energy efficiency of the buildings. The calculations were made for several variants  

of materials that could be used for the perimeter wall and the inner accumulation wall.  

It was evaluated whether the accumulation wall in the light modular construction 

reduce or increase the heating demand during discontinuous heating of the objects. 

 
 
 

Keywords: Light construction builidngs, container building, concrete accummulation wall, 
wooden house, heating, thermal stability of buildings 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analýza vlivu akumulačních vlastností stavebních konstrukcí  
na tepelnou stabilitu vnitřního prostředí budov  

 

Ing. Marcela Černíková  9 
 

1. Úvod 

 Akumulaci tepla je dnes přikládáno stále více pozornosti z důvodu velké spotřeby 

energie na pokrytí tepelných ztrát budov a na ohřev teplé vody v budovách jak v České 

republice, tak i v ostatních státech Evropské unie s podobnými klimatickými podmínkami.  

Podle způsobu akumulace by se dala rozdělit dvou kategorií: 

• akumulace tepla do stavebních konstrukcí, 

• akumulace tepla do akumulačních prvků (kapalné, pevné látky) [1].  

Samotná akumulace tepla do stavebních konstrukcí je stále ještě v pozadí oproti 

akumulaci tepla do akumulačních prvků (kapalné, pevné) látky. Velký rozmach zažívají 

fotovoltaické elektrárny s akumulací elektrické energie do baterií. Dále se také využívá 

akumulace topné vody v teplovodním systému vytápění, kdy akumulační zásobník slouží 

k zachycení přebytečného tepla a vede k optimalizaci hospodaření s tepelnou energií.  

V současnosti je snižování energetické náročnosti podporováno Evropskou unií. 

Splnění cílů Evropské unie bude velmi nákladné, a proto je potřeba zvážit všechny možnosti, 

které přispívají k úsporám energie především na vytápění objektů. Česká republika podporuje 

úspory energie na vytápění budov pomocí dotačních titulů. Z tohoto hlediska je tedy 

především kladen důraz na to, aby obvodové konstrukce splňovaly co nejnižší hodnoty 

součinitelů prostupu tepla.  

Problém tepelné akumulace byl aktuální již po první světové válce díky tomu,  

že se ve stavebnictví rozšířila výstavba budov z lehkých konstrukčních systémů. Tyto stavby 

nemají takové akumulační schopnosti jako masivní zděné stavby, a proto když se ponechal 

stejný režim vytápění jako ve zděných stavbách, tzn. s nočním přerušováním, nebylo  

to pro uživatele komfortní, jelikož nastal rychlý pokles teploty v interiéru [2]. V důsledku 

toho byl zanesen požadavek do normy ČSN 730540-2 (2011) [3] na pokles výsledné teploty 

v místnosti v zimním období, který má za účel eliminovat tento nekomfortní stav. Pokud  

by šlo např. o místnost s trvalým pobytem lidí vytápěnou radiátory, a bylo by zde přerušované 

vytápění, tak je přípustný pokles vnitřní teploty vzduchu pouze o 3°C po dobu otopné 

přestávky. 
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V minulosti se převážně vycházelo ze zkušeností, že v České republice vyhovovala 

obvodová stěna z cihel plných pálených o tloušťce 450 mm pro splnění tepelně technických 

požadavků. V případě, že se realizovala obvodová stěna z jiného materiálu, tak vyhověla 

pouze tehdy, když byla její tepelně izolační schopnost na stejné úrovni [2].   

2. Současný stav problematiky v ČR 

2.1.  Lehké konstrukční systémy používané pro rodinné domy 

V České republice pro výstavbu rodinných domů stále převažují zdící systémy.  

Je však možné sledovat, že zájem o rodinné domy z lehkých konstrukčních systémů je stále 

vyšší a proto zde vyvstává otázka, zda se zabývat zlepšením akumulačních vlastností 

takovýchto staveb. U těchto staveb musí být také zajištěno, aby v letních měsících 

nedocházelo k jejich přehřívání. Následující Obr.2.1. zachycuje, že od r. 2003 je stále 

stoupající počet rodinných domů, postavených jakožto dřevostavby. I když je to v celkovém 

součtu stále nízké procento, tak můžeme vidět stále rostoucí trend. 

 

Obr.2.1: Rozdělení rodinných domů podle nosné konstrukce v letech 1997 – 2014 [4] 
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V současnosti se v České republice každý rok evidují počty postavených budov 

z lehkých konstrukčních systémů. Tuto statistiku eviduje asociace dodavatelů montovaných 

domů (ADMD). Představitelem těchto konstrukčních systémů jsou dřevostavby,  

které se využívají převážně jako rodinné domy, viz Tab.2.1 [5].  

Tab.2.1: Shrnutí výstavby rodinných domů v minulých letech dle ČSÚ, ADMD [5] 

rok 
Rodinné domy 

dokončené v ČR 
celkem (ks) 

Dřevostavby 
dokončené v ČR 

 ( ks) 

Podíl dřevostaveb 
na trhu rodinných 
domů v ČR (%) 

2015 13 412 1 791 13,35 

2016 14 010 2 013 14,37 

Do kategorie lehkých konstrukčních systému patří stavby na bázi dřeva. Právě tyto 

stavby nemají ve skladbách obvodových konstrukcí akumulační vrstvu  a proto může 

docházet k letnímu přehřívání nebo velkému poklesu vnitřní teploty v zimním období. 

Typickým konstrukčním znakem je dřevěný skelet vyplněný tepelnou izolací. V současnosti 

se můžeme setkat s více druhy takovýchto staveb. 

Základní rozdělení staveb na bázi dřeva: 

stavby z lehkého dřevěného skeletu – tento druh staveb vzniká přímo na staveništi,  

kdy se na připravenou základovou desku osadí dřevěná rámová konstrukce, která vyplní 

tepelnou izolací a provede se opláštění pomocí deskových materiálů [6], 

 

Obr.2.2: Pohled na dřevostavbu z lehkého dřevěného skeletu [6]   
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panelové dřevostavby – neboli sendvičové panely – tyto jednotlivé panely (stěnové, střešní, 

stropní) se sestavují ve výrobní hale a následně jsou převezeny na místo stavby,  

kde se provede jejich montáž. Výhodou je rychlost výstavby. 

panely z vrstveného masivního dřeva – jedná se o masivní panely (stěnové, střešní, stropní), 

které jsou opracovány pomocí CNC strojů do přesných rozměrů. Z interiérové strany se často 

ponechávají jako pohledové a z vnější strany je přikotvena tepelně izolační vrstva, 

 

Obr.2.3: Pohled na dřevostavbu z vrstvených masivních panelů [7]   

stavby z těžkého dřevěného skeletu – nosnou konstrukci tvoří masivní dřevěné trámy, které 

jsou většího průřezu než u staveb z lehkého dřevěného skeletu. U této technologie není 

potřeba deskových materiálů pro ztužení stavby. Trámová konstrukce bývá z interiéru 

přiznaná. Prostor mezi trámy je možné vyplnit např. pomoci zdících materiálů, deskami nebo 

i sklem. Tento typ stavby může představovat vyšší nároky na kvalitní řešení tepelných mostů 

v konstrukci, 

sruby a roubenky – tento typ tradičních staveb je vystavěn z masivních trámů nebo kulatin, 

které jsou horizontálně poskládány na sebe. Rozdíl mezi těmito stavbami je v rohovém spoji. 

U srubového spoje kulatiny přečnívají a roubenky mají spoj vyřešený do pravého úhlu  

tzv. rybinu.  Materiálem dřevěných srubů jsou neopracované kulatiny. Roubenky jsou 

zhotoveny z otesaných kvádrových trámů.    
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Obr.2.4: Pohled na srubovou stavbu [8] 

Další alternativou lehkých konstrukčních systémů jsou budovy z obytných kontejnerů 

neboli unimobuněk. Tyto stavby také začínají být velmi oblíbené díky rychlosti výstavby  

a jejich využití je stále větší i v České republice.  

 

Obr.2.5: Dům z konterjnerů  [9] 

 



Analýza vlivu akumulačních vlastností stavebních konstrukcí  
na tepelnou stabilitu vnitřního prostředí budov  

 

Ing. Marcela Černíková  14 
 

2.2.  Materiály s fázovou změnou PCM 

Jak již bylo zmíněno v lehkých stavbách nastává problém v zimních měsících 

s rychlým vychladnutím vnitřní teploty vzduchu a v letních měsících je problém 

s přehříváním v interiéru.  Jako jedno z možných opatření je instalace hmotné stěny do lehké 

stavby a nebo také využití PCM (Phase Change Materials) což jsou materiály s látkovou 

přeměnou, které využívají latentního tepla [10]. To je teplo, které se spotřebovává nebo 

uvolňuje během změny skupenství daného materiálu. Co se týká chemického složení, 

používají se organické látky jakožto sloučeniny s parafíny a bez parafínů a nebo anorganické 

látky což jsou hydráty solí a kovy [11]. 

 

Obr.2.6: Princip fungování PCM materiálů [12] 

Hmota panelů, která by byla možná použít pro regulování tepelné akumulace  

v budovách je složena např.  z  40 %  polymeru ethylenu  a z  60 %  organického 

parafínového vosku. Tyto panely mohou být nainstalovány na nosné stěny, stropy, příčky 

v interiéru a případně i v exteriéru. Při teplotě  22 °C začíná tání parafínového vosku  

a při teplotě 18 °C nastává pevné skupenství.  

 

 



Analýza vlivu akumulačních vlastností stavebních konstrukcí  
na tepelnou stabilitu vnitřního prostředí budov  

 

Ing. Marcela Černíková  15 
 

Toto využití nachází uplatnění tedy v letních měsících, kdy se mohou šetřit náklady  

na chlazení objektů. To znamená, že panely absorbují přebytečné teplo z místnosti  

např.od solárních zisků a případných vnitřních zdrojů tepla během letních dnů. V průběhu 

noci, kdy teplota klesá se postupně nakumulované teplo uvolňuje zpět do místnosti [13].  

 

Obr.2.7: PCM materiály instalované v podkroví [14] 

Ověření fungování PCM materiálů bylo provedeno na experimentálním měření [14]. 

Byl použit výrobek s názvem DELTA®COOL 24 na Obr. 2.7. a měření prokázalo,  

že v letních měsících PCM udržovaly teplotu vzduchu v místnosti a nedocházelo k jejímu 

navýšení.  

Díky svým vlastnostem a nízké hmotnosti mohou být PCM materiály použity  

do lehkých staveb. Jsou alternativou k tradičním materiálům – beton, cihla plná, které mají 

velmi dobré akumulační vlastnosti. Nevýhodou betonu a cihly plné je velká hmotnost, 

pracnost, a proto se hledají nové způsoby, jak problémy s akumulací v lehkých stavbách řešit. 

V letních měsících je to důležité proto, aby nemusely být využívány drahé systémy chlazení  

a v zimních měsících akumulační hmota zajišťuje zásobu tepla při přerušení vytápění. 

Aplikace PCM materiálů ve stavebnictví je převážně ve fázi ověřování jejich vlivu na vnitřní 

tepoty vzduchu v místnostech a probíhá jejich vývoj, i když již proběhly i realizace např. 

v rodinných domech. 
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2.3.  Zdroje tepla pro vytápění objektů a útlum vytápění 

Jako zdroje tepla pro vytápění objektů jsou v České republice využívány např. plynové 

kondenzační kotle, elektrokotle, kotle na biomasu, kotle na tuhá paliva, tepelná čerpadla  

a nebo je vytápění zajištěno pomocí centrálního zásobování teplem. Jako palivo v teplárnách 

slouží uhlí, zemní plyn nebo biomasa. 

Teplárny se řídí vyhláškou 194/2007Sb., která stanovuje otopné období, které začíná 

1. září a končí 31. května následující rok. Dodávka tepelné energie se zahájí v topném období, 

pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne 

pod +13 °C, a to ve dvou po sobě následujících dnech, přičemž podle vývoje počasí nelze 

očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den [15].  

Dále je dle vyhlášky 194/2007 Sb. definován pojem ,,noční útlum vytápění“.  

Ten stanovuje, že v době od 22.00 do 6.00 hod. se vytápění obytných místností  

a v neprovozní době ostatních vytápěných prostor podle potřeby omezí nebo krátkodobě 

přeruší do té míry, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího 

tepelnou stabilitu místností [15].   

                   

 

Obr.2.8: Pokrytí České republiky pomocí centrálního zásobování tepla [16] 
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Budovy pro školství nebo administrativní budovy, které se využívají 8 až 10 hodin 

denně a 5 dní v týdnu, mají proveden noční a víkendový útlum vytápění. Noční útlum 

vytápění se provádí u bytových domů, které jsou napojené na centrální zásobování teplem.  

 

Noční útlum v bytových domech 

Noční útlum u bytových domů je diskutovaným tématem. Útlum se provádí v nočních 

hodinách od 22.00 do 6.00 hod. V této době musí být zajištěna vnitřní výpočtová teplota 

vzduchu v místnostech, kterou stanoví projektant vytápění. Díky tomu musí uvažovat 

s dostatečným výkonem zdroje tepla, který pokryje potřebný zátopový tepelný tok  

pro dorovnání požadované vnitřní teploty vzduchu v ranních hodinách. Noční útlum byl 

zaveden z důvodů šetření nákladů na vytápění objektů.  

Ovšem je na zvážení, zda se ve všech případech náklady šetří. Při nočním útlumu  

se provede snížení teploty přívodní topné vody. Typickým příkladem otopné soustavy 

v bytových domech je dvoutrubková se spodním rozvodem a s hydraulickou regulací. 

Potrubní rozvod otopné soustavy zůstává původní i při revitalizacích panelových domů.  

Pokud se provede noční útlum pomocí snížení přívodní teploty topné vody,  

tak se zvýší hmotnostní průtok oproti běžnému provozu za dne. Díky tomu se zvýší náklady 

na pohon čerpadel a to nevychází příznivě z pohledu šetření nákladů na vytápění.  

V potrubí klesá měrný tlakový spád a tím i rychlost proudění topné vody díky tomu,  

že je v panelových domech potrubní rozvod otopné soustavy stávající o velkých dimenzích, 

které nejsou v suterénních prostorách řádně izolovány. To má za následek, že topná voda před 

otopnými tělesy je nižší než na přívodu do objektu. V panelovém domě,  

který není revitalizován nestačí výkon otopných těles pokrýt v noci tepelnou ztrátu  

bez nočního útlumu. U revitalizovaných domů jsou ale otopná tělesa předimenzována.  

Aby měl noční útlum smysl, je třeba aby byly používány regulační prvky přímo  

na otopných tělesech a nebo centrální řešení pomocí programovatelných servopohonů [17]. 
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3. Současný stav problematiky v zahraničí 

V této kapitole je shrnuto jaký typ rodinných domů se staví v Dánsku  

a jsou zde popsány místní systémy vytápění. 

Výstavba a systémy vytápění v Dánsku  

Standardní řešení domů stavěných pro rodinné bydlení v Dánsku mají cihlovou fasádu 

předsazenou před nosnou zeď. Nosné zdi novostaveb rodinných domů jsou totiž tvořeny např. 

pórobetonovými panely o tl. 100 mm. Panel je vysoký 2,5 metru, tedy přes jedno podlaží. 

Dům se celý poskládá z těchto tenkých panelů. Panely vyrábí např. firma Ytong, která dodává 

výrobky i do České Republiky. Obvodové stěny se obloží alespoň 200 mm minerální vaty 

a obezdí fasádou z cihliček. Keramické tvárnice, které známe z České Republiky se v Dánsku 

prakticky nepoužívají. 

Dánská cihla je menší než česká, je o pětinu kratší a užší, i dánská zeď je tedy užší  

než česká, je tloušťky 370 mm. V případě rekonstrukcí domů se mezera mezi nosnou zdí  

a předsazenou fasádou vyplní izolačním materiálem což je velmi rychlý způsob, který zabere 

jeden nebo dva dny práce. 

V Dánsku se používají různé systémy vytápění jako např. olejové kotle, plynové kotle, 

kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla ale nejvíce spotřebitelů je připojeno k centrálnímu 

zásobování teplem. V současnosti je 63 % rodinných domů v Dánsku připojeno k centrálnímu 

zásobování teplem, které zajištuje vytápění a ohřev teplé vody.  Efektivita teplárny při výrobě 

tepla je 85 až 93% což má za důsledek celkové ušetření paliva až o 30% v porovnání  

s individuální produkcí tepla a elektřiny. V případě přebytků tepla dokáží teplárny krátkodobě 

akumulovat teplo do podzemních zásobníků [18].  

Dánsko si dalo předsevzetí, že v roce 2050 chce být nezávislé na fosilních palivech. 

V současnosti jako palivo v teplárnách slouží uhlí, biomasa nebo zemní plyn. Velké teplárny 

jsou vlastněny soukromými firmami, menší teplárny jsou typicky ve vlastnictví obcí nebo 

měst. Technická životnost teplárny vysoké kvality je typicky 40-50 let. Mezi zeměmi EU  

má Dánsko jeden z největších podílů centrálního zásobování teplem (63%) společně  

s Lotyšskem. Finsko, Litva, Polsko a Švédsko mají také podíl přes 50% CZT.  
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K rozvodu tepla do budov se používají zejména teplovodní systémy, tzn. radiátory  

a podlahové vytápění. Nové budovy mají systém nízkoteplotního vytápění, což umožňuje 

menší teplotu v síti centrálního vytápění. Dodávka tepla je kontrolována podle spotřeby. 

Měřič spotřeby tepla měří aktuální spotřebu, což vede k tomu, že spotřebitelé mají tendenci 

šetřit teplem [19].  

 

4. Stavební konstrukce a požadavky z hlediska tepelné 

akumulace 

4.1.  Základní rozdělení obvodových stěn  

Díky tomu, že je čím dál více ve stavebnictví preferováno snižování energetické 

náročnosti budov, dále také snižování materiálové náročnosti a dbá se na ochranu životního 

prostředí, tak se tento trend projevuje i ve výběru materiálů obvodových stěn při výstavbě 

nových budov.  

 Jelikož norma ČSN 730540-2 (2011) [3], stále zpřísňuje požadavky na stavební 

konstrukce, ať už se jedná o rekonstrukci či výstavbu nových budov, tak je potřeba,  

aby se výrobci stavebních materiálů přizpůsobovali tomuto trendu. 

Konstrukční rozdělení obvodových stěn: 

• Nevětrané obvodové stěny: 

• jednovrstvé (homogenní), 

• vícevrstvé (sendvičové), 

• transparentní,  

• Větrané obvodové stěny. 

 

Rozdělení z hlediska tepelné setrvačnosti: 

(dle ČSN 730540 – 2 (2011) Tepelná ochrana budov) 

• lehké - jsou to konstrukce s plošnou hmotností vrstev nižší než 100 kg.m-2, 

• těžké - jsou to konstrukce s plošnou hmotností vrstev nižší vyšší 100 kg.m-2 [20].   
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Rozdělení dle způsobu provádění: 

• zděné konstrukce,  

• monolitické konstrukce, 

• montované (prefabrikované) konstrukce. 

 

Obr. 4.1.  Pohled na obvodovou stěnu řešenou pomocí odvětrávané fasády [20]   

Rozdělení dle použitého materiálu: 

• stěny z cihelných materiálů, 

• stěny z tvárnic na bázi lehčených betonů,  

• betonové stěny,  

• kamenné stěny,  

• dřevěné stěny, 

• vrstvené konstrukce [21].  

Na základě tohoto základního rozdělení, je potřeba nahlížet na obvodové stěny 

z pohledu tepelné akumulace. Pokud se jedná o tzv. těžké stěny na základě rozdělení  

dle tepelné setrvačnosti, tak tyto konstrukce standardně nemívají problém s přehříváním 

vnitřního prostoru v letních měsících nebo naopak s chladnutím místností v zimním období. 

Co se týká tzv. lehkých konstrukcí, tak zde může nastávat problém z důvodu nízké tepelné 

akumulace použitých materiálů v lehké stěně. 
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4.2. Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů 

Fyzikální vlastnosti materiálů zabudovaných ve stavebních konstrukcích jsou důležité 
pro fázi návrhu nové stavby a také při posuzovaní stávajících konstrukcí v rámci tepelně 
technických výpočtů. 

Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů [22]: 

• objemová hmotnost,  

• vlhkost,  

• tepelná vodivost, 

• měrná tepelná kapacita. 

Při tepelně technických výpočtech je potřeba znát podmínky, za kterých byly hodnoty 
zjištěny z toho důvodu, že tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů nejsou konstantní 
veličiny, ale jsou závislé na dalších parametrech. Hodnoty tepelně technických vlastností 
stavebních materiálů se zjišťují měřením v laboratořích.  

Objemová hmotnost 

= 	         (1) 

 

 

=             (2) 

kde je   
 objemová hmotnost suchého materiálu, v kg/m3, 
 objemová hmotnost vlhkého materiálu, v kg/m3, 
 hmotnost suchého materiálu, v kg, 
 hmotnost vlhkého materiálu, v kg, 

V  objem dané látky včetně pórů a mezer, v m3. 
 

Hustota 

Hustota se od objemové hmotnosti liší tím, že se nezapočítávají do objemu dané látky 
dutiny a póry. 

= 	          (3) 

kde je   
 hustota sledované látky, v kg/m3, 
 hmotnost sledované látky, v kg, 

V  objem látky, v m3. 
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Pórovitost 

Stavební materiály jsou tvořeny homogenní hmotou a póry. Pórovitost se stanoví 
z podílu objemu pórů k celkovému objemu látky. 

= 	. 100	          (4) 

kde je   
 pórovitost, v %, 
Vp  objem pórů, v m3, 
V  celkový objem látky s póry, v m3. 

 

Vlhkost 

 V praxi se stavební materiály v suchém stavu téměř nevyskytují. Vlhkost je jeden 
z hlavních faktorů, který ovlivňuje tepelně technické vlastnosti. Vlhkost materiálu 
charakterizujeme hmotnostní a objemovou vlhkostí.  

V praxi se objemová vlhkost stanový výpočtem ze vztahu: 

 

= ∗ 	          (5) 

kde je   
 objemová vlhkost, v %, 
 hmotnostní vlhkost, v %, 

 objemová vlhkost suché látky, v kg/m3. 
 

Měrná tepelná kapacita 

 Měrná tepelná kapacita, která se dříve nazývala také měrné teplo je velmi důležitou 
veličinou při výpočtech tepelných vlastností stavebních látek. Voda má nejvyšší měrnou 
tepelnou kapacitu a to 4200 J/(kg.K). Anorganické látky mají hodnotu měrné tepelné kapacity 
kolem 840 J/(kg.K). Organické látky přirozeného původu mají hodnoty přibližně  
1880  J/(kg.K). 

 

Součinitel tepelné vodivosti 

 Tepelná vodivost vyjadřuje schopnost materiálu přenášet teplo vedením. 
V problematice tepelné techniky se jedná o nejvýznamnější vlastnost stavebních látek. 
Označení součinitele tepelné vodivosti λ [W/m.K] [22]. 
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4.3.  Tepelně technické požadavky 

Základní tepelně-technické požadavky na stavební konstrukce popisuje norma  

ČSN 730540-2 (2011) [3]. Pro posuzování z hlediska tepelné akumulace jsou důležité 

zejména tyto: 

• součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí,  

• tepelná stabilita místnosti v letním období, 

• pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období. 

 

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí 

Pomocí součinitele prostupu tepla se hodnotí ustálený tepelný tok prostupující 

konstrukcemi nebo prvky, se započítáním případného vlivu tepelných mostů u nestejnorodých 

konstrukcí. 

≤ 		             (6) 

kde je   
U součinitel prostupu tepla, (W/(m2.K)), 

    požadovaný součinitel prostupu tepla (W/(m2.K)). 
 

Tab.4.1 zachycuje současné normové  hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivými 

konstrukcemi. Doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla se používají pro navrhování 

nových budov případně větších změn dokončených staveb pokud tomu nebrání technické, 

ekonomické či legislativní překážky. Tyto požadavky se vztahují na vytápěné budovy 

v rozmezí 18 °C  – 22 °C a současně musí být v hodnocených budovách relativní vlhkost   

φ ≤ 60%.   

Tyto požadavky vycházejí z roku 2011, kdy proběhla novela této normy. Do normy 

byl přidán sloupec doporučených hodnot pro pasivní budovy, který je zde zadán ve formě 

intervalu hodnot. Hodnoty při horní hranici tohoto intervalu jsou přednostně pro velké  

a kompaktní budovy. Nicméně pro splnění pasivního standardu nestačí jen zajistit požadavek 

na součinitele prostupu tepla, ale je zde celý soubor dalších požadavků. 
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Tab. 4.1.: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla [3]   

Konstrukce 
Požadované 

hodnoty 
Doporučené 

hodnoty 

Doporučené 
hodnoty pro 

pasivní budovy 

Stěna vnější 0,30 
0,25 (těžká) 
0,20 (lehká) 

0,18 až 0,12 

Střecha strmá se sklonem nad 45° 0,30 0,20 0,18 až 0,12 
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° 
včetně 

0,24 0,16 0,15 až 0,10 

Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 0,16 0,15 až 0,10 
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou 
bez tepelné izolace) 

0,30 0,20 0,15 až 0,10 

Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez 
tepelné izolace) 

0,30 
0,25 (těžká) 
0,20 (lehká) 

0,18 až 0,12 

Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá 
k zemině 

0,45 0,30 0,22 až 0,15 

Strop a stěna vnitřní z vytápěného k 
nevytápěnému prostoru 

0,60 0,40 0,30 až 0,20 

Strop a stěna vnitřní z vytápěného k 
temperovanému prostoru 

0,75 0,50 0,35 až 0,25 

Strop a stěna vnější z temperovaného 
prostoru k venkovnímu prostředí 

0,75 0,50 0,38 až 0,25 

Podlaha a stěna temperovaného prostoru 
přilehlá k zemině 

0,85 0,60 0,45 až 0,30 

Stěna mezi sousedními budovami 1,05 0,70 0,50 
Strop mezi prostory s rozdílem teplot  
do 10 °C včetně 

1,05 0,70 - 

Stěna mezi prostory s rozdílem teplot  
do 10 °C včetně 

1,3 0,9 - 

Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot 
do 5 °C včetně 

2,2 1,45 - 

Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot 
do 5 °C včetně 

2,7 1,8 - 

Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, 
z vytápěného prostoru 
do venkovního prostředí, kromě dveří 

1,5 1,2 0,80 až 0,60 

Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°,  
z vytápěného prostoru 
do venkovního prostředí 

1,4 1,1 0,90 

Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru 
do venkovního prostředí 
(včetně rámu) 

1,7 1,2 0,9 

Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do 
temperovaného prostoru 

3,5 2,3 1,7 

Výplň otvoru vedoucí z temperovaného 
prostoru do venkovního prostředí 

3,5 2,3 1,7 

Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° 
vedoucí z temperovaného prostoru do 
venkovního prostředí 

2,6 1,7 1,4 
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Tepelná stabilita místnosti v letním období 

Hodnocení tepelné stability místnosti v letním období se posuzuje ve vnitřním 

prostoru objektu, kde je zvolena kritická místnost. To je místnost s největší plochou přímo 

osluněných konstrukcí, zejména průsvitných výplní otvorů, které jsou orientovány na západ, 

jihozápad, jih, jihovýchod, východ. Hodnocení se provádí na základě posouzení vypočítané  

a normové hodnoty nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období [22].  

 

     , ≤	 , ,           (7) 

kde je   

  ,     nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti, (°C), 

 

 , , 		požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti, (°C). 

 

 

Tab. 4.2.: Požadované hodnoty nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období 
dle ČSN 730540 -2 [3] 

Druh budovy 
Nejvyšší denní teplota vzduchu 

v místnosti v letním období 

, , 	[°C] 

Nevýrobní 1)
 27,0 

Ostatní s vnitřním 
zdrojem tepla 

do 25 W/m3 včetně 29,5 

nad 25 W/m3 31,5 
1) U obytných budov je možné připustit překročení požadované hodnoty nejvíce o 2 °C na 
souvislou dobu nejvíce 2 hodin během normového dne, pokud s tím investor souhlasí. 
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Pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období 

 Tímto požadavkem se hodnotí chladnutí kritické místnosti a tím i její tepelná 

setrvačnost v zimním období pro dobu chladnutí. Doba chladnutí je obvykle 8 hodin, 

nevyžadují-li provozní potřeby hodnocení pro jinou dobu chladnutí.  

 

      ∆ ( ) ≤ 	∆ , ( )	          (8) 

kde je   
 ∆ ( )	    pokles výsledné teploty v místnosti na konci doby chladnutí  (°C), 

 ∆ , ( )		požadovaná hodnota poklesu výsledné teploty v místnosti (°C). 

 

Tepelná stabilita místnosti v zimním období se hodnotí pro kritickou místnost 

v objektu, která má nejvyšší průměrný součinitel prostupu tepla konstrukcí. Většinou se jedná 

o rohovou místnost pod střechou. Vychází se z předpokladu, že během noci nebo na konci 

týdne, případně při poruše otopné soustavy bude přerušen přívod potřebné energie pro pokrytí 

tepelných ztrát místnosti. Doba ustáleného vytápění je nahrazena chladnutím, na které 

navazuje ohřev místnosti neboli zátop [22].   

Tab.4.3.: Požadované hodnoty poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním období dle 
ČSN 730540 -2 [3] 

Druh místnosti (prostoru) 
Pokles výsledné teploty v místnosti 

v zimním období ∆ , ( ) [°C] 

S pobytem lidí po přerušení vytápění: 
-při vytápění radiátory, sálavými panely  
a teplovzdušně. 

3 

-při vytápění kamny a podlahovém vytápění. 4 
Bez pobytu lidí po přerušení vytápění: 
-při přerušení vytápění topnou přestávkou: 
     -     budova masivní, 

 
6 

- budova lehká, 8 

-při předepsané nejnižší výsledné teplotě  , , − ,  

-při skladování potravin, − 8 
-při nebezpečí zamrznutí vody. − 1 
Nádrže s vodou (teplota vody). − 1 
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Hodnocení probíhá za neustáleného tepelného stavu a je definováno těmito 

výpočtovými hodnotami: 

• průměrný součinitel prostupu tepla konstrukcí místnosti Um [W/m2K], 

• nejnižší výsledná teplota θv,min [°C], 

• návrhová vnitřní teplota θi [°C], 

• počáteční teplota vnitřního vzduchu na začátku chladnutí θai (0) [K], 

• návrhová teplota venkovního vzduchu (konstantní po celou dobu chladnutí) 

θe [°C], 

• výpočtová teplota zeminy přilehlé ke stavební konstrukci θgr [°C], 

• odpor při přestupu tepla na vnitřní a vnější straně konstrukce  

Rsi, Rse [m2K/W], 

• součinitel chladnutí symetricky chladnoucích stavebních konstrukcí, 

• součinitel chladnutí nesymetricky chladnoucích konstrukcí, 

• součinitel chladnutí polonekonečných konstrukcí, 

• doba chladnutí místnosti, 

• intenzita výměny vzduchu  v místnosti n [1/h], stanovená dle příslušných norem  

a hygienických předpisů [22].  

 

 

Obr.4.2: Denní cyklus průběhu teplot v místnosti při přerušovaném způsobu vytápění [22] 
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5. Teoretický rozbor principu tepelné akumulace 

5.1.  Hodnocení místností z hlediska tepelné akumulace 

5.1.1. Metody a kritéria pro hodnocení akumulačních schopností 

  obvodových stěn 

Hodnocení je provedeno na základě tří metod, které byly shrnuty a vyhodnoceny [2].  

1. Metoda dle Hofbauera [23] a Bruckmayera [24]. 

2. Metoda dle CUBE [25]. 

3. Metoda dle Fokina [26]. 

 

1. Metoda dle Hofbauera. 

Hofbauer zavádí při hodnocení obvodových stěn z hlediska tepelné akumulace  

tzv. poločas chladnutí. Poločas chladnutí je vysvětlen jako doba, za kterou se uvolní ze stěny, 

při volném chladnutí akumulované množství tepla na jeho polovinu [2]. 

Upravený vztah poločasu chladnutí dle Hofbauera pro jednovrstvou stěnu: 

= 0,347	.
.
= 0,347.		             (9) 

 

kde je:    je teplotní vodivost, v (m2 h-1). 

 

 Dle metodiky Hofbauera je minimální tloušťka obvodové cihelné stěny z hlediska 

tepelné akumulace 205 mm. Která je vypočítána pomocí ekvivalentní tloušťky stěny. 

Ekvivalentní tloušťka obvodové stěny: 

. = 7,39	.		           (10) 
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Metodika dle Bruckmayera má obdobný postup, avšak zavádí zde pojem ,,průtočný 

čas”. Je tím myšlena doba, za kterou by vychladl jeden metr čtvereční stěny, kdyby 

jí procházel při chladnutí stejný tepelný tok jako v ustáleném stavu [2].  

Upravený vztah pro průtočný čas pro jednovrstvou stěnu: 

= 	.		 	. 	 +          (11) 

 

kde je:    tloušťka stěny, 

  objemová hmotnost, 

  měrná tepelná kapacita, 

  součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu stěny, 

  tepelná vodivost. 

 

Dle metodiky Bruckmayera je minimální tloušťka obvodové cihelné stěny z hlediska 

tepelné akumulace 170 mm. Ta se vypočítá pomocí ekvivalentní tloušťky stěny. 

Ekvivalentní tloušťka obvodové stěny: 

. = √37,90	. + 14,06 − 3,75    (12) 

 

2. Metoda dle CUBE. 

Cube vychází také z Krischerova [27] vztahu chladnutí stěny jako Hofbauer  

a Bruckmayer, ale jako ukazatele tepelné akumulace zavádí ,,specifickou akumulační 

schopnost obvodové stěny. Za minimální tloušťku cihelné stěny z hlediska tepelné akumulace 

považuje Cube 200 mm [2]. 

 

= 	.		 	.		
	.              (13) 
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3. Metoda dle Fokina. 

Fokin rozděluje stanovování minimální tloušťky stěny podle toho, zda se budova 

vytápí nepřetržitě nebo přerušovaně [2]. 

Při nepřetržitém vytápění se určuje minimální tloušťka stěny na základě odporu při 

prostupu tepla stěny dle vztahu: 

= 	.		∆ 	 .              (14) 

 

kde je:  ∆ = −   normový rozdíl teploty vzduchu v místnosti a vnitřní  

    povrchové teploty obvodové stěny, 

    činitel, závislý na masivnosti stěny. 

 

Pro přerušované vytápění platí vztah tepelného odporu při prostupu tepla:  

 

= 	.		∆ 	 . 	.              (15) 

 

kde je:  ∆ = −   normový rozdíl teploty vzduchu v místnosti a vnitřní  

    povrchové teploty obvodové stěny, 

    činitel, závislý na masivnosti stěny, 

  činitel, stanovený na základě pohltivosti vnitřního 

 povrchu stěny. 

 

Z popsaných metod vyplývá, že se rozdělují podle toho,  stanovuje-li se tepelný odpor 

v závislosti na tepelné jímavosti pro objekty s nepřetržitým  nebo přerušovaným vytápěním. 

Při nepřetržitém vytápění se teplota vzduchu v místnosti uvažuje konstantní a neustálený 

teplotní děj ve stěně probíhá pouze v důsledku proměnlivé teploty vnějšího vzduchu.  
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Pro stanovení minimálního tepelného odporu obvodových stěn jsou důležitá tato kritéria: 

- rozlišuje se, zda objekt bude vytápěn nepřetržitě nebo přerušovaně, 

- je zde závislost minimálního tepelného odporu na tepelné jímavosti obvodové stěny. 

Čím má stěna menší tepelnou jímavost, tím větší musí být její tepelný odpor, 

aby se vykompenzovala její nedostatečná tepelně akumulační schopnost [2]. 

 

5.1.2. Teplotní útlum obvodových konstrukcí 

Teplotní útlum je definován jako schopnost konstrukce tlumit harmonické změny 

teploty venkovního vzduchu v zimním, popř. letním období na vnitřním povrchu konstrukce. 

Je to podíl teplotní amplitudy vnějšího vzduchu a teplotní amplitudy na vnitřním povrchu 

obvodové stěny. Teplotní útlum stěny je tedy bezrozměrné číslo, které udává, kolikrát  

se zmenší teplotní amplituda na vnitřním povrchu stěny, v porovnání s teplotní amplitudou 

vnějšího vzduchu. Čím má stěna větší teplotní útlum, tím má větší schopnost tlumit výkyvy 

teplot vnitřního vzduchu. 

Vztah pro teplotní útlum dle ČSN 730540 -1[28] : 

= 		 ř.			 ∗ = ∗
            (16) 

 

kde je:    teplotní amplituda venkovního vzduchu v zimním období, m2, 

∗  výsledná teplotní amplituda venkovního prostředí v letním období, m2, 

  teplotní amplituda na vnitřním povrchu konstrukce, m2. 

Nepřetržité vytápění 

Pro hodnocení obvodových stěn z hlediska tepelné akumulace u budov s nepřetržitým 

vytápěním se dříve přihlíželo na velikost teplotního útlumu. Obvodové stěny pro budovy byly 

vždy pří návrhu porovnávány s cihlou pálenou tloušťky 450 mm. Se zmenšující se hodnotou 

tepelné jímavosti, což je schopnost materiálu přijímat teplo, vznikaly vyšší nároky na tepelný 

odpor konstrukce, který zajistí požadovaný teplotní útlum. V případě železobetonu postačuje 

k zajištění teplotního útlumu, který je roven cihelné stěně podstatně menší tepelný odpor,  

než je potřeba u cihelné stěny. Je to díky vysoké hodnotě tepelné jímavosti železobetonu [2]. 
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Obvodové konstrukce budov s uvažováním nepřetržitého vytápění se dříve hodnotily 

za ustáleného a neustáleného teplotního stavu z hlediska teplotního útlumu, kdy se přihlíželo 

k hodnotám tepelného odporu obvodových konstrukcí. Díky postupnému růstu spotřeby 

energií se hodnoty tepelných odporů obvodových konstrukcí zvyšují, aby se zajistila vyšší 

úspora energie na vytápění objektů. 

Přerušované vytápění 

Na budovy s přerušovaným vytápěním vyvstávají vyšší nároky a to zejména  

na hodnotu tepelného odporu a tloušťku obvodové konstrukce. Při přerušovaném vytápění 

klesá teplota vnitřního vzduchu v místnosti a také klesá vnitřní povrchová teplota obvodových 

konstrukcí. Do normových výpočtů se zavedla veličina ,,poměrný pokles vnitřní povrchové 

teploty stěny“ [2]. 

Upravený Krischerův vztah [27] pro poměrný pokles vnitřní povrchové teploty: 

( ) = + ( − )            (17) 

 

kde je:    poměrný pokles teploty na vnitřním povrchu vnější stěny dle vztahu: 

 

= ( ) 	 . ( )
            (18) 

 

kde je:  = .             (19) 

= 28	800	    (délka otopné přestávky), 

= (1 − )            (20) 

= . . − .          (21) 

kde je:    teplota vnějšího vzduchu (°C), 

  teplota na vnitřním povrchu vnější konstrukce v ustáleném teplotním 

stavu (na počátku chladnutí), (°C), 
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( )  teplota na vnitřním povrchu vnější konstrukce v době  od 

počátku chladnutí (na konci otopné přestávky), (°C), 

   měrná tepelná kapacita, (Jkg-1K-1), 

   objemová hmotnost, (kg m-3), 

   součinitel prostupu tepla vnější konstrukce, (Wm-2K-1), 

  součinitel přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce,(Wm-2K-1), 

=   Biotovo číslo s         (22) 

  tepelná vodivost první vrstvy vnější konstrukce, (W m-1 K-1), 

  tloušťka první vrstvy vnější konstrukce, (m), 

= 	.	
(	 )           (23) 

=   Biotovo číslo s         (24) 

= ⋯           (25) 

, … . ,  tloušťka druhé až n-té vrstvy vnější konstrukce (m),  

pro jednovrstvou konstrukci platí = , 

  součinitel přestupu tepla na vnější straně konstrukce,(Wm-2K-1), 

  první kořen charakteristické rovnice v závislosti na Biotově 

   čísle [2]. 

Pokud by se provedlo vnitřní zateplení např. pěnovým polystyrenem a hodnotil  

by se výpočet pomocí Krischerova vztahu, tak výpočtem poklesne teplota na vnitřním 

povrchu stěny na úroveň teploty vnějšího vzduchu. Tento výsledek neodpovídá skutečnosti 

díky tomu, že Krischerův vztah umožňuje řešení časové změny teploty jen v jedné vrstvě 

s tepelnou kapacitou. Ostatní vrstvy se do výpočtu započítávají bez vlivu tepelné kapacity[2]. 
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Současné hodnocení teplotního útlumu se provádí dle normy ČSN EN ISO 13786 

[29]. Výpočet je proveden pomocí maticového součinu, díky kterému se zjednoduší výpočet 

konstrukcí, které se skládají z více vrstev. Pomocí dynamického tepelného prostupu  

a dynamické admitance tepla se provede výpočet hodnot pro porovnání tepelné setrvačnosti 

konstrukce. 

Fázový útlum a fázový posun je odvozen z dynamického tepelného odporu. 

Z dynamické admitance tepla lze odvodit amplitudu admitance tepla a odpovídající fázový 

posun [30].  

5.1.3. Hodnocení z hlediska neustáleného stavu 

Při hodnocení obvodových stěn budov z hlediska tepelné akumulace se rozlišovaly 

stěny (konstrukce) v budovách s nepřetržitým a přerušovaným vytápěním [2].  

- nepřetržité vytápění - předpoklad konstantní teploty vnitřního vzduchu, zanedbání 

vlivu vnitřní povrchové teploty obvodových konstrukcí na vnitřní teplotu vzduchu, 

- přerušované vytápění - při odvození vztahu pro výpočet poměrného poklesu vnitřní 

povrchové teploty byla uvažována na vnitřním povrchu stěny adiabatická podmínka: 

( , ) = 0         (26) 

 

Tuto podmínku nelze použít v případě řešení časové změny teplot v místnosti. 

Při zjišťování časově proměnlivého průběhu teplot v uvažované místnosti může být 

teplota na vnější straně vnější konstrukce zadána jako:  

a) konstantní (časově neproměnná) hodnota 

( ) = .         (27) 

kde je:   

  teplota vnějšího vzduchu nebo výsledná teplota vnějšího 

prostředí (vektorový součet teploty vnějšího vzduchu  

a ekvivalentní teploty slunečního záření), 

  čas. 
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b) harmonická funkce času 

 

( ) = ∙ cos ∙                 (28) 

 

kde: 

=   teplotní amplituda vnějšího vzduchu nebo 

=   výsledná teplotní amplituda vnějšího prostředí. 

 

 

c) lineární funkce času 

( ) = − ∙                  (29) 
 

kde je: 

  počáteční teplota vnějšího vzduchu, 

  rychlost změny teploty vnějšího vzduchu, 

   uvažovaná časový úsek lineární teploty vnějšího vzduchu. 

Na vnější straně vnitřní konstrukce – jako: 

a) časově stálá, avšak odlišná od teploty vzduchu v uvažované místnosti 

 

( ) = .
( ) ≠ ( )                   (30) 

 

kde je:  ( )   teplota vzduchu v uvažované místnosti, 

( )  teplota vzduchu na vnější straně vnitřní konstrukce. 

b) časově proměnlivá, avšak s totožným průběhem jako v uvažované místnosti 

( ) ≡ ( )             (31) 
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Tepelný stav vnitřního prostředí v místnosti je charakterizován teplotou vzduchu, 

jednotlivými teplotami na vnitřním povrchu konstrukcí ohraničujících místnost,  

popř. povrchovými teplotami předmětů v místnosti, a dále rychlostí proudění vzduchu  

a relativní vlhkostí vzduchu [2].  

5.1.4. Principy metod výpočtu chladnutí a ohřevu místnosti 

Výpočet chladnutí a ohřevu místností pomocí analytické metody výpočtu je na základě 

těchto principů: 

• Krischerův způsob - na modifikaci ochlazování nebo ohřívání tělesa [27], 

• Škloverův způsob - tepelný tok přiváděný do místnosti se vyjadřuje Fourierovou 

řadou [31], 

• Laštovkův způsob - na bilanci tepelných toků proudících do vzduchu v místnosti  

a ze vzduchu [32].   

 

Charakteristika jednotlivých principů  

a) Princip ohřevu a chladnutí tělesa s velkou tepelnou vodivostí 

Vztah pro výpočet teploty v čase dle Krischera [27]: 

= ∙
        (32) 

kde je: 

  tepelná kapacita konstrukcí místnosti, 

  tepelný tok. 

 

b) Rozvoj periodického průběhu výkonu otopného zdroje Fourierovou řadou 

Metoda výpočtu teploty vzduchu v místnosti dle Šklovera [31] v cyklu vytápění – 

chladnutí:  

= + ∑ ∙ cos 2 + ∑ ∙ sin 2       (33) 
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kde je:    výkon otopného zdroje, 

  střední hodnota výkonu W, 

= ∙            (34) 

  maximální výkon, 

,  koeficienty Fourierova zdroje, 

  poměrná doba od počátku vytápění, 

   poměrná doba vytápění. 

Při uvažování cyklu 24 h je poměrná doba vytápění, při době vytápění 

12	ℎ:	 = 1/2. 

Výsledkem řešení jsou vztahy pro výpočet průběhu teploty při vytápění a při chladnutí 

a platí: 

aa) pro období vytápění 

∆ ′ =
∙
+ ∙ + ∙       (35) 

ab) pro období chladnutí 

∆ ′′ = ∙ + ∙ + ∙       (36) 

kde je: 

  celková vnitřní plocha stěn, 

  součinitel přestupu tepla na vnitřní straně stěn, 

  průměrná hodnota součinitele prostupu tepla všech vnějších 

stěn, jejichž plocha je , 

	 tepelná pohltivost stěn, první harmonická hodnota, =  (druhá 

harmonická hodnota by byla = √2) 

  činitel vyjadřující hodnotu Fourierovy řady 

= ∑ √ sin − − sin − ′      (37) 
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kde: 

= 2 ∙ +  

= 2 ∙ −  

Hodnoty  jsou tabletovány v závislosti na  a – viz tab. III.1[2]. Ty jsou 

charakterizovány podmínkou: 

> 2,0               (38) 

kde je: 

  tepelný odpor stěny. 

c) Výpočet na základě bilance tepelných toků v místnosti 

Laštovka rozpracoval tento princip následujícím způsobem [32,33]. Zavedl průměrnou 

hodnotu hustoty tepelného toku , v časovém průběhu (0 až ) 

= ∙                        (39) 

dále průměrnou teplotu na vnitřním povrchu stěny  v časovém průběhu (0 až ) 

̅ = ∙ = + ̅ ∙                           (40) 

přičemž hodnoty ̅  se určí z křivky	  pro jednotlivé hodnoty : 

̅ 	 = ∙           (41) 

a je-li průměrná teplota vzduchu  v časovém období (0 až ), pak pro každou vnější stěnu se 

stanoví hustota tepelného toku: 

= − − 	( − )            (42) 

a pro každou vnitřní stěnu:  

= ̅ − − ∙ 	          (43) 
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a celková tepelná bilance místnosti je: 

∑ − ( ∙ ∑ ∙ 	          (44) 

ze které se stanoví příslušné hodnoty teploty vzduchu	 	– podrobněji viz [32, 33]. 

Ve vztazích (39) až (44) je: 

  počáteční teplota, 

  teplota vnější stěny, 

  teplota vnitřní stěny, 

  součinitel přestupu tepla, 

  hustota tepelného toku v ustáleném stavu, 

  plocha vázaná k příslušné hodnotě hustoty tepelného toku q, 

  plocha okna se součinitelem prostupu tepla , 

  teplota vnějšího vzduchu, 

	 větrací tok vzduchu, 

  hustota, 

  měrná tepelná kapacita vzduchu. 

 

 

Obr.5.1: Porovnání naměřených a vypočtených hodnot teploty vzduchu při vytápění  

a chladnutí v modelu – vytápění 15 hodin [2] 
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Dle Obr.5.1. je Laštovkův způsob nejblíže kopíruje hodnoty experimentálního měření 

[34] a proto byl tento způsob stanoven jako výchozí podklad pro stanovování teplot 

v místnosti při ohřevu a chladnutí. Provede se nahrazení vztahů pro výpočet jednotkových 

tepelných toků vztahy pro přímý výpočet teplot na vnitřním povrchu konstrukcí 

ohraničujících místnost a tepelná bilance místnosti se rozšiřuje o další členy[2]. 

5.1.5. Způsob stanovení zátopového tepelného toku k urychlení zátopu 

Budovy mohou být vytápěny nepřetržitě nebo přerušovaně s otopnými přestávkami. 

Pokud jsou v objektech otopné přestávky, tak se zde můžeme setkat s pojmem zátopový 

tepelný tok, který zajišťuje v místnostech požadovaný tepelný stav za krátký časový úsek. 

 

Doba trvání vytápěcího cyklu se nazývá periodou  a její délka je dána součtem: 

= + +            (45) 

Vytápěcí cyklus má fáze: 

- ustálené vytápění trvající dobu , 

- zastavení přívodu tepelného toku do místnosti, a to buď úplné, nebo částečné (v tomto 

případě jde o tlumené vytápění), přičemž v obou případech klesají teploty v místnosti, 

čili místnost chladne, toto chladnutí místnosti trvá dobu , 

- zátop, ve kterém se přivádí do místnosti zátopový tepelný tok, zátop trvá dobu  [2]. 

 

Historický vývoj zátopového tepelného toku [2]: 

1. Způsob výpočtu dle Rietschela [35,36] – zřejmě první způsob stanovení zátopové 

přirážky s ozn. Z. 

 

2. Způsob výpočtu dle Purkyně [37] – r. 1900 navázal na práci Rietschela, ale zátopovou 

přirážku uvádí jednotně 20%. 

 

3. Srbek [38] – r.1913 uvádí přirážku pro nepřetržité vytápění 15 % a pro přerušované 

vytápění přirážku 20 %. 
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4. V r. 1929 vznikla DIN 4701, ve které se uplatnily přirážky vypracované Schmidtem 

[39]. 

 
 

5. Metoda dle Krischera [27] –  se v r. 1955 uplatnila v České republice v revidované 

normě ČSN 06 0210. Přirážka na zátop a vyrovnání vlivu studených vnějších stěn  

ozn. pz byla rozdělena podle způsobu vytápění do tří skupin. V r. 1961 byla opět 

provedena revize ČSN 06 0210 a zde se provedlo rozdělení přirážek do čtyř skupin 

s přesnějším vymezením času. 

V r. 1976 byla v ČSN 06 0210 přirážka pz rozdělena na: 

- p1 – přirážka na vyrovnání vlivu chladných stěn, která byla stanovena 

v závislosti na průměrném součiniteli prostupu tepla všech stěn místnosti, 

- p2 – přirážka na zátop se kterou se počítalo pouze v případě, že byl objekt 

vytápěn samostatnou kotelnou na tuhá paliva o jmenovitém výkonu menším 

než 150 kW. 

 

V r. 1994 byla provedena revize ČSN 06 0210 [40]:  

- p1 – přirážka na vyrovnání vlivu chladných stěn, se stanovuje p1=0,15.kc  

 

= 0,15	. 	          (46) 

 

kde je:  0,15	  je aproximace číselných hodnot dle ČSN 06 0210  

z roku 1976. 

 

- p2 – přirážka na zátop se kterou se počítalo pouze v případě, že byl objekt 

vytápěn samostatnou kotelnou na tuhá paliva o jmenovitém výkonu menším 

než 150 kW. 

- 0,1 při denní době vytápění delší než 16h, 

- 0,2 při denní době vytápění kratší než 16h. 

 

=            (47) 
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kde je:   

	 zátopový tepelný tok,  

	 tepelný tok přiváděný do místnosti v době ustáleného vytápění. 

 

6. Metoda dle ČSN EN 12 831[41]  

Zátopový tepelný výkon při přerušovaném vytápění se v současnosti řeší dle 

normy ČSN EN 12 831[41].  

Je závislý na: 

- akumulačních vlastnostech stavebních konstrukcí,  

- době zátopu,  

- teplotním poklesu po dobu útlumu,  

- vlastnostech regulačního a řídícího systému.  

Dle normy musí být zátopový tepelný výkon odsouhlasen zákazníkem. 

 

Zjednodušená metoda pro stanovení tepelného zátopového výkonu 

 

Φ , 	= . 					  [W]             (48) 

 

kde je   
 je podlahová plocha vytápěného prostoru (i), v m2 

					 korekční součinitel závisející na době zátopu a předpokládaném poklesu 

vnitřní teploty v útlumové době dle přílohy D [41], W/m2. 
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6. Cíl a obsah disertační práce 

Cílem disertační práce je stanovit vliv akumulačních vlastností stavebních konstrukcí 

na zimní tepelnou stabilitu budovy a vliv na potřebu tepla na vytápění při přerušovaném 

vytápění objektů. Bude provedeno srovnání údajů z experimentálního měření a dostupných 

metod používaných v běžné stavební praxi.  

Cíle disertační práce jsou shrnuty do třech základních bodů:  

1. Vyhodnocení vlivu materiálové skladby lehkého obvodového pláště budovy a vnitřní 

tepelné akumulace na pokles výsledné teploty místnosti v zimním období v případě 

obytných budov. 

 

2. Ověření vlivu vnitřní tepelné akumulace lehké modulární stavby na tepelnou ztrátu 

vlivem zátopového tepelného toku při přerušovaném vytápění.  

 
3. Ověření vlivu vnitřní tepelné akumulace na potřebu tepla na vytápění  

při přerušovaném vytápění.  

 

Teoretická analýza porovnává výsledky výpočtových analytických metod s ohledem 

na rozdílné akumulační vlastnosti obvodových konstrukcí modulárních staveb. 

Bylo provedeno experimentální měření, které probíhalo v zimních měsících,  

kdy je potřeba zajistit tepelnou pohodu. Měření probíhalo na dvou shodných modulárních 

buňkách z lehké konstrukce.   
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7. Metody zpracování 

7.1.  Teoretická analýza pomocí analytických metod 

Analytické metody výpočtu chladnutí a ohřevu místností jsou založeny na těchto 

principech: 

• na modifikaci ochlazování nebo ohřívání tělesa, jehož tepelná vodivost  

je nekonečně velká, tj. λ → ∞, popř. vnitřní tepelný odpor je nulový, tj. R → 0 

(Krischerův způsob), 

• tepelný tok přiváděný do místnosti se vyjadřuje Fourierovou řadou (Škloverův 

způsob), 

• na bilanci tepelných toků proudících do vzduchu v místnosti a ze vzduchu 

(Laštovkův způsob) [2].   

 

Tato kapitola zahrnuje teoretický rozbor použitých analytických metod a dále také 

konkrétní výpočty analytických metod na modulárních buňkách, které byly předmětem 

experimentální analýzy. V rámci teoretických výpočtů jsou řešeny varianty skladeb 

obvodových konstrukcí a úprava akumulační hmoty.  

 

7.1.1. Výpočet poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním období 

Analytická metoda dle ČSN 730540 – 4 [42] se zabývá poklesem výsledné teploty 

v místnosti v zimním období. Tato metodika uvažuje s konstantní teplotou vnějšího vzduchu, 

při které chladnou konstrukce v místnosti a také vnitřní teplota vzduchu. Tento výpočet byl 

v rámci disertační práce zpracován v software Simulace 2015 [43]. 

Pro zajištění poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním období je potřeba stanovit 

teplotu vnitřního vzduchu. Stanovením ekvivalentní tepelné stability místnosti se zajišťují 

podmínky, za kterých dochází ke shodnému chladnutí místnosti v rámci objektu nebo např. 

jednoho okruhu otopné soustavy. Díky tomu se například usnadní řešení otopných soustav 

v případě přístavby objektu. 

 



Analýza vlivu akumulačních vlastností stavebních konstrukcí  
na tepelnou stabilitu vnitřního prostředí budov  

 

Ing. Marcela Černíková  45 
 

1. Teoretický popis analytické metody 

Pokles výsledné teploty místnosti (vnitřního prostoru) v zimním období  

∆ = ∆ − ∆ ( )             (49) 

kde je   
 návrhová vnitřní teplota (výsledná teplota) podle ČSN 73 0540 – 3 na počátku 

chladnutí, tedy v době t = 0 (∆ = ∆ (0)),	ve °C,  
( ) výsledná teplota v ověřovací době chladnutí t, ve °C, 

 doba chladnutí, v s. 
 

Poznámka: Dobou chladnutí t se obvykle rozumí ověřovací doba na konci chladnutí podle  

ČSN 73 0540 – 2 [3]. 

Výsledná teplota θv, ve °C, v době chladnutí t místnosti (vnitřního prostoru) v zimním 

období se stanoví ze vztahu:  

( ) = 	( ) + 650 ∗ ∗ ( ) 	
∑( ∗ ) 					            (50) 

kde je   

	( )  je teplota vnitřního vzduchu v době chladnutí t, ve°C, 

	 objemový tok vzduchu proudícího do místnosti, v m3/s,  

stanovený v souladu ČSN EN 12831, při větrání všeobecně ze vztahu: 

∗ ∗ 						          (51) 

 

kde VS je objem sledované místnosti (vnitřního prostoru), v m3, 

a při spárové průvzdušnosti (infiltraci) ze vztahu:    

= ∗ ∗	∑( 	 ∗ )		        (52) 

 

	 návrhová venkovní teplota (v zimním období), ve °C,  

viz ČSN 73 0540 – 3,  

∑ ∗ ℎ 	( ) součet násobků ploch vnitřních povrchů všech konstrukcí tvořících 

místnost a součinitelů přestupů tepla na vnitřní straně těchto konstrukcí, 

ve W/K. 
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Teplota vnitřního vzduchu chladnoucí místnosti 	( ), ve °C 

( ) = ( ) 	
( ) 					                 (53) 

kde je   
( ), ve W, a B(t), ve W/K, se stanoví ze vztahu: 

( ) = ∑( ∗	ℎ ∗ 	 	( ) ∗ 	 	 + ∗	 ∗ 	)+	∑ ∗ 	ℎ ∗ 	 	( ) ∗
	 	 + ∑ ∗	ℎ ∗ 	 	( ) ∗ 	 	 + 1300 ∗ ∗ 	 + 1300 ∗ ∗ 							 

     	(54) 

( ) = ∑ ∗	ℎ ∗ 	 	( ) + ∗ +	∑ ∗ 	ℎ ∗ 	 	( ) +
∑ ∗	ℎ ∗ 	 	( ) + 1300 ∗             (55) 

 

kde je   
( ) je součinitel chladnutí vyznačeného typu konstrukce, 

index es, j j-tá nesymetricky chladnoucí konstrukce sledované místnosti, 

index is, j j-tá symetricky chladnoucí konstrukce sledované místnosti, 

index ps, j j-tá polonekonečná konstrukce sledované místnosti, 

Qm průměrný tepelný příkon chladnoucí místnosti, který odpovídá produkci 

tepla lidí, zvířat vytápěcího zařízení v tlumeném provozu,  

elektromotorů, svítidel a jiných zdrojů v místnosti v době chladnutí t. 

Poznámky:  

1. Nesymetricky chladnoucí konstrukcí rozumíme konstrukci oddělující místnosti 

(prostory), jejichž teploty vnitřního vzduchu na počátku chladnutí se liší o více jak 5K. 

Obvykle jsou to všechny vnější konstrukce a některé konstrukce vnitřní, oddělující 

nevytápěné prostory. 

2. Symetricky chladnoucí konstrukcí rozumíme konstrukci oddělující místnosti (prostory), 

jejichž teploty vnitřního vzduchu na počátku chladnutí se neliší o více jak 5K. Obvykle 

je to většina vnitřních konstrukcí, oddělující vytápěné prostory. 

3. Polonekonečnou konstrukcí rozumíme konstrukci vymezující sledovanou místnost 

(prostor), která přiléhá k zemině. 

4. Uvažujeme-li Qm=0, pak je výpočtové ověření výrazně na straně bezpečnosti. 
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Součinitel chladnutí nesymetricky chladnoucí konstrukce Nes(t)  

( ) = ( ϑ )∗( ) 	− 			           (56) 

kde je   
ϑ  je poměrný pokles nesymetricky chladnoucí konstrukce, bezrozměrný, 

stanovený ze vztahu: 

ϑ = (∑ ) ∗ 1+    kde n=1,2,…          (57) 

= ∗ ∗ 	( ∗ )	           (58) 

 ukončení součtu ∑Tn je určeno podmínkou 

 Tn ≤ 0,000 1 

=               (59) 

 

= ∗ ∗ ∗               (60) 

 xn v (rad) se stanoví iterací ze vztahů: 

= , ∗ ( , )
	 , ∗ 	 , ,

             (61) 

 

 

, = ( ) ∗               (62) 

 

, = +               (63) 

 

ukončení iterace je určeno podmínkou 

( , , ) ≤ 0,0001             (64) 
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Poznámky:  

1. Hodnoty poměrného poklesu nesymetricky chladnoucí konstrukce ϑnes je možno 

odečíst z obrázku F.1. normy ČSN 730540-4. 

2. Pro nesymetricky chladnoucí konstrukce se zanedbatelnou tepelně setrvačnou 

schopností (tepelně akumulační schopnosti), jako u průsvitné výplňové konstrukce, 

většina lehkých obvodových plášťů, platí přibližně: 

ϑnes=0                       (65) 

Nes(t)=0                       (66) 

Použití přibližných vztahů podle poznámky 2 snižuje návrhovou teplotu vnitřního 

vzduchu θai(t). Uplatnění tohoto postupu je tedy na straně bezpečnosti výpočtu. 

3. Má-li první vnitřní vrstva konstrukce tloušťku menší než 20 mm, pak vlastnosti této 

vrstvy zahrneme do ekvivalentních vlastností vrstvy následující. 

 

Součinitel chladnutí symetricky chladnoucí konstrukce Nis(t) 

( ) = ∗( ∗ ⁄ ∑ )         (67) 

kde je   

= ∗ ∗ 	( ∗ ∗ ∗ )          (68) 

ukončení součtu ∑Vn je určeno podmínkou 

Vn ≤ 0,0001                     (69) 

=                        (70) 

Poznámky:  

1. Hodnoty součinitele chladnutí symetricky chladnoucí konstrukce ( ) je možno 

odečíst z obrázku F.2. normy ČSN 730540-4. 

2. Pro symetricky chladnoucí konstrukce se zanedbatelnou tepelně setrvačnou 

schopností, jako jsou průsvitné výplňové konstrukce a velmi lehké příčky, platí 

přibližně: 

Nis(t)=0               (71) 



Analýza vlivu akumulačních vlastností stavebních konstrukcí  
na tepelnou stabilitu vnitřního prostředí budov  

 

Ing. Marcela Černíková  49 
 

 

3. Použití přibližného vztahu podle poznámky 2 snižuje návrhovou teplotu vnitřního 

vzduchu θai(t). Uplatnění tohoto postupu je tedy na straně bezpečnosti výpočtu. 

4. Má-li první vnitřní vrstva konstrukce tloušťku menší než 20 mm, pak vlastnosti této 

vrstvy zahrneme do ekvivalentních vlastností vrstvy následující. 

5. Mezi symetricky chladnoucí (vnitřní) konstrukce můžeme zahrnout i vnitřní 

zařízení místnosti, pro které se však součinitel chladnutí stanoví ze vztahu: 

 

, ( ) = 	( ∗ ∗
∑ , ∗ ,

)           (72) 

 

kde  , ℎ  jsou volná plocha a součinitel přestupu tepla všech částí vnitřního zařízení 
místnosti, 

 

, ∗ ,  měrná tepelná kapacita a hmotnost j-té části zařízení místnosti. 

 

Pro bytové místnosti můžeme uvažovat přibližně: 

 

, ( ) = 	( 	 )           (73) 

 

Součinitel chladnutí polonekonečné konstrukce Nps(t) 

( ) =
, ∗ ∗ ∗

           (74) 

kde  pro poloprostor je 

 P=1             (75) 
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pro vrstvu na poloprostoru je 

= ∗ ∑( ∗ )  kde n=0,1,…∞       (76) 

 N=1 pro n=0; N=2 pro n≥0          (77) 

ukončení součtu ∑( ∗ ) je určeno podmínkou   

( ∗ ) − ( ∗ ) ≤ 0,0001          (78) 

=                    (79) 

  je funkční závislostí čísla xn, stanoveného ze vztahu: 

= ,
             (80) 

pro x ˂ 2  se  stanový ze vztahu 

= ( )− ∗ , + 2 ∗ + ∑ ,           (81) 

pro x ˂ 2  se  stanový ze vztahu 

= ( ) ∗ ∑ ,   kde j=1,2,…∞           (82) 

= ,
               (83) 

= (−1) ∗ ∗ ,
  pro j>1            (84) 

= (−1) ∗ ∗ ,
  pro j>1        (85) 

= (−1) ∗ ∗
( ∗ )∗    kde j=1,2,…∞         (86) 

ukončení součtu ∑ ,  je určeno podmínkou 

, − , ≤ 0,000	1	         (87) 

= ∗ ∗ 	           (88) 

= ∗ ∗ 	              (89) 
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Poznámky:  

1. Hodnoty součinitele chladnutí polonekonečné konstrukce ( ) je možno odečíst 

z obrázku F.3. normy ČSN 730540-4. 

2. Uvedené vztahy nejsou vhodné pro konstrukce s tepelně izolační vrstvou  

o tepelném odporu větším než 0,7m
2
K/W, které je vhodnější uvažovat jako 

symetricky chladnoucí s tím, že osa symetrie fiktivní chladnoucí konstrukce bude 

v ose tepelně izolační vrstvy a výpočet se provede podle F.2.3. normy ČSN 

730540-4. 

3. První vnitřní vrstvu polonekonečné konstrukce uvažujeme ekvivalentními 

vlastnostmi souvrství mezi vnitřním povrchem a jeho betonovým podkladem, 

poloprostor pak uvažujeme vlastnostmi betonového podkladu. 

 

Ekvivalentní tepelná stabilita místností 

 Stanovení ekvivalentní tepelné stability místností je potřebné pro zajištění shodného 

chladnutí místností v rámci objektu, popř. jednoho okruhu vytápění, což je výhodné zejména 

s ohledem na možnost jednotného režimu vytápění. 

, ( ) − ∗ ∗ ( ) = , ( ) − ∗ ∗ ( )        (90) 

kde  ( )	 je teplotní charakteristika chladnoucí místnosti: 

 ( ) = ( )
( )              (91) 

Poznámka: Tento postup lze využít i pro zajištění shodného chladnutí dvou téměř shodných 

místností lišících se pouze materiálovým řešením obvodového pláště.  

 

Shodné chladnutí místnosti při alternativním řešení vnitřní (symetricky chladnoucí) 

konstrukce zajistíme dodržením podmínky: 

, ( ) = , ( )              (92) 

Poznámka: Tento postup lze využít i pro zajištění shodného chladnutí dvou téměř shodných 

místností lišících se pouze materiálovým řešením jedné z vnitřních konstrukcí.  
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Shodné chladnutí místnosti dvou místností, které se liší u jedné z konstrukcí způsobem 

chladnutí (v jedné místnosti je to konstrukce vnitřní a ve druhé místnosti je to 

konstrukce vnější) zajistíme dodržením podmínky: 

, ( ) = , ( ) − ∗ ( )         (93) 

 

Poznámka: Tento postup lze využít i pro zajištění shodného chladnutí geometricky shodných 

místností s odlišnou polohou v rámci stavby. Tento přístup je zajímavý zejména při řešení 

místností nad sebou zásobovaným teplem z jedné větve ústředního vytápění. 
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2. Výsledky výpočtů  

Pokles výsledné teploty místnosti v zimním období na různých materiálových 

variantách byl zpracován pomocí analytické metody v software Simulace 2015 [43].  

Pro teoretický model byl vybrán izolační materiál, který má odlišné fyzikální vlastnosti  

od použitého materiálu v experimentálním měření a zároveň je běžně používaný 

v konstrukcích lehkých staveb. V případě vnitřní akumulační stěny byla také prováděna 

úprava materiálu v teoretických výpočtech pro posouzení, zda má jiný materiál o stejné 

tloušťce vliv na pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období. 

Teoretické výpočty byly prováděny za ustáleného tepelného stavu se zadáním 

okrajových podmínek viz Tab.7.1.  

Tab.7.1: Okrajové podmínky teoretického výpočtu 

Okrajové podmínky výpočtu 

Návrhová venkovní teplota v zimním období θe [°C] -5; -15 

Návrhová vnitřní teplota θi [°C] 20,6 

 

Jako tepelně izolační vrstva v modulárních buňkách, které byly předmětem 

experimentálního měření, byla použita minerální skelná vata. Akumulační stěna v jedné 

modulární buňce je tvořená z betonových dlažebních kostek o tl. 100 mm.  Další vybraný 

materiál je použit pro srovnání výsledků do teoretických výpočtů. 

Tab.7.2: Materiály pro obvodové stěny pro modulární buňku bez akumulační stěny, použité 
v obvodových konstrukcích v rámci výpočtu 

Materiál tepelně izolační vrstvy Fyzikální veličiny 

 
Minerální skelná vata  
Isover - UNIROL PLUS 

ρ = 15,5 kg/m3 
c = 840 J/kgK 
λD = 0,036 W/mK 
λu = 0,039 W/mK 

 
Dřevovláknitá izolace 
STEICO flex 

ρ = 50 kg/m3 
c = 2100 J/kgK 

λD = 0,038 W/mK 
λu = 0,041 W/mK 
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Posouzení vlivu obvodového pláště na pokles výsledné teploty místnosti v zimním 

období je řešeno v Tab.7.3. Jsou zde použity dva druhy materiálů pro tepelně izolační vrstvu 

konstrukcí stavby ohraničující vytápěný prostor od exteriéru.  

      Tab.7.3.: Modulární buňka bez tepelné akumulace se změnou materiálu izolační vrstvy 
      v obvodových konstrukcích. 

Varianta 
Modulární buňka bez akumulační stěny 
 – změna materiálu izolační vrstvy 
v obvodových konstrukcích 

Pokles výsledné 
teploty 

místnosti 
v zimním 

období 
 	 = −5°   

Pokles výsledné 
teploty 

místnosti 
v zimním 

období 
	 = −15°  

1. 

Izolační výplň do 
obvodových stěn  
tl. 160 mm, střechy 
tl. 220 mm a 
konstrukce podlahy 
tl. 160 mm 

Minerální skelná vata  
+ dřevěné trámky 
ρ= 15,5 kg/m3 
c= 840 J/kgK 
λu = 0,039 W/mK 

		∆  (0) = 0,00 C 

 ∆   (2) = 14,64 C 

 ∆   (4) = 19,94 C 

 ∆   (6) = 22,15 C 

 ∆    (8) = 23,16 C 

 ∆   (10) = 23,68 C 

 ∆   (12) = 23,97 C 

 ∆   (14) = 24,15 C 

 ∆   (16) = 24,27 C 

 ∆   (18) = 24,36 C 

 ∆   (20) = 24,43 C 

 ∆   (22) = 24,49 C 

   ∆   (24) = 24,53 C 

  ∆  (0) = 0,00 C 

 ∆   (2) = 20,59 C 

 ∆   (4) = 27,96 C 

 ∆   (6) = 31,04 C 

 ∆    (8) = 32,45 C 

 ∆   (10) = 33,16 C 

 ∆   (12) = 33,56 C 

 ∆   (14) = 33,82 C 

 ∆   (16) = 33,99 C 

 ∆   (18) = 34,11 C 

 ∆   (20) = 34,21 C 

 ∆   (22) = 34,28 C 

   ∆   (24) = 34,35 C 

Materiál 
akumulační stěny 

není 

 

Varianta 1:  

Při -5 °C : z 20°C po 2 hodinách otopné přestávky je pokles teploty : 14,64°C 

Při -15°C : z 20°C po 2 hodinách otopné přestávky je pokles teploty : 20,59°C 

 

2. 

Izolační výplň do 
obvodových stěn  
tl. 160 mm, střechy 
tl. 220 mm a 
konstrukce podlahy 
tl. 160 mm 

Dřevovláknitá izolace  
+ dřevěné trámky 
ρ= 50 kg/m3 
c= 2100 J/kgK 
λu = 0,041 W/mK 

  ∆  (0) = 0,00 C 

 ∆   (2) = 14,81 C 

 ∆   (4) = 20,11 C 

 ∆   (6) = 22,31 C 

 ∆    (8) = 23,31 C 

 ∆   (10) = 23,80 C 

 ∆   (12) = 24,07 C 

 ∆   (14) = 24,24 C 

 ∆   (16) = 24,36 C 

 ∆   (18) = 24,44 C 

 ∆   (20) = 24,50 C 

 ∆   (22) = 24,55 C 

   ∆   (24) = 24,58 C 

  ∆  (0) = 0,00 C 

 ∆   (2) = 20,82 C 

 ∆   (4) = 28,20 C 

 ∆   (6) = 31,26 C 

 ∆    (8) = 32,65 C 

 ∆   (10) = 33,33 C 

 ∆   (12) = 33,71 C 

 ∆   (14) = 33,95 C 

 ∆   (16) = 34,10 C 

 ∆   (18) = 34,22 C 

 ∆   (20) = 34,30 C 

 ∆   (22) = 34,37 C 

   ∆   (24) = 34,42 C 

Materiál 
akumulační stěny 

není 

 

Varianta 2:  

Při -5 °C : z 20°C po 2 hodinách otopné přestávky je pokles teploty : 14,81°C 

Při -15°C : z 20°C po 2 hodinách otopné přestávky je pokles teploty : 20,82°C 
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Obr.7.1: Průběh poklesu výsledné teploty v průběhu 24 h v modulární buňce bez akumulace 

 

Na Obr. 7.1 vidíme průběh poklesu vnitřní výsledné teploty místnosti v zimním 

období při návrhové vnější teplotě -5°C v modulární buňce bez akumulační stěny. Výplňovou 

izolaci obvodových konstrukcí tvoří minerální vata.  

Tab.7.4: Materiály pro akumulační stěnu použité v teoretických výpočtech  

Materiál akumulační stěny Fyzikální veličiny 

 
Betonová akumulační stěna tl. 100 mm 
 

ρ= 2100 kg/m3 

c=1020  J/kgK 

λu = 1,23 W/mK 

 
Cihelná akumulační stěna tl. 100 mm 
cihla plná 

ρ= 1700 kg/m3 

c= 900  J/kgK 

λu= 0,8 W/mK 

 
Plynosilikátová tvárnice tl. 100 mm 
Ytong P2-500 

ρ= 500 kg/m3 

c=1000  J/kgK 

λu= 0,135 W/mK 

 

Posouzení vlivu materiálové skladby akumulační stěny na pokles výsledné teploty 

místnosti v zimním období je řešeno v Tab.7.5. U variant pro modulární buňku s akumulační 

stěnou byla jednotně ponechána jako tepelně izolační výplň obvodových konstrukcí minerální 

skelná vata. Jsou zde použity tři druhy materiálů pro akumulační vrstvu. Materiály se liší 

měrnou tepelnou kapacitou a objemovou hmotností. 
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     Tab.7.5: Modulární buňka s akumulační stěnou se změnou materiálu její hmoty. 

Varianta 

Modulární buňka s akumulační 
stěnou 
 – změna materiálu akumulační 
vrstvy 
 

Pokles výsledné 
teploty místnosti 
v zimním období 

	 = −5°  

Pokles výsledné 
teploty místnosti 
v zimním období 

	 = −15°  

1. 

Izolační výplň 
do 
obvodových 
stěn  
 

Minerální skelná vata  
+ dřevěné trámky 
ρ= 15,5 kg/m3 
c= 840 J/kgK 
λD= 0,036 W/mK 
λu= 0,039 W/mK 

			∆  (0) = 0,00 C 

 ∆   (2) = 4,86 C 

 ∆   (4) = 6,12 C 

 ∆   (6) = 7,05 C 

 ∆    (8) = 7,85 C 

 ∆   (10) = 8,56 C 

 ∆   (12) = 9,21 C 

 ∆   (14) = 9,81 C 

 ∆   (16) = 10,36 C 

 ∆   (18) = 10,88 C 

 ∆   (20) = 11,37 C 

 ∆   (22) = 11,82 C 

 ∆   (24) = 12,25 C 

  ∆  (0) = 0,00 C 

 ∆   (2) = 6,99 C 

 ∆   (4) = 8,74 C 

 ∆   (6) = 10,04 C 

 ∆    (8) = 11,15 C 

 ∆   (10) = 12,14 C 

 ∆   (12) = 13,04 C 

 ∆   (14) =13,87 C 

 ∆   (16) = 14,64 C 

 ∆   (18) = 15,37 C 

 ∆   (20) = 16,04 C 

 ∆   (22) = 16,68 C 

 ∆   (24) = 17,27 C 

Materiál 
akumulační 
stěny 

Betonová akumulační 
stěna tl. 100 mm 
ρ= 2100 kg/m3 
c=1020  J/kgK 
λu = 1,23 W/mK 

Varianta 1:  

Při -5 °C : z 20°C po 2 hodinách otopné přestávky je pokles teploty : 4,86°C 

Při -15°C : z 20°C po 2 hodinách otopné přestávky je pokles teploty : 6,99°C 

2. 

Izolační výplň 
do 
obvodových 
stěn  
 

Minerální skelná vata  
+ dřevěné trámky 
ρ= 15,5 kg/m3 
c= 840 J/kgK 
λD= 0,036 W/mK 
λu= 0,039 W/mK 

			∆  (0) = 0,00 C 

 ∆   (2) = 5,37 C 

 ∆   (4) = 6,95 C 

 ∆   (6) = 8,12 C 

 ∆    (8) = 9,11 C 

 ∆   (10) = 9,96 C 

 ∆   (12) = 10,73 C 

 ∆   (14) = 11,42 C 

 ∆   (16) = 12,05 C 

 ∆   (18) = 12,63 C 

 ∆   (20) = 13,17 C 

 ∆   (22) = 13,67 C 

 ∆   (24) = 14,13 C 

		∆  (0) = 0,00 C 

 ∆   (2) = 7,70 C 

 ∆   (4) = 9,90 C 

 ∆   (6) = 11,53 C 

 ∆    (8) = 12,90 C 

 ∆   (10) = 14,09 C 

 ∆   (12) =15,16 C 

 ∆   (14) = 16,12 C 

 ∆   (16) =17,0 C 

 ∆   (18) = 17,80 C 

 ∆   (20) = 18,55 C 

 ∆   (22) = 19,24 C 

		∆   (24) = 19,88 C 

Materiál 
akumulační 
stěny 

Cihelná akumulační 
stěna tl. 100 mm 
ρ= 1700 kg/m3 
c= 900  J/kgK 
λu= 0,8 W/mK 

Varianta 2:  

Při -5 °C : z 20°C po 2 hodinách otopné přestávky je pokles teploty : 5,37°C 

Při -15°C : z 20°C po 2 hodinách otopné přestávky je pokles teploty : 7,7°C 

3. 

Izolační výplň 
do 
obvodových 
stěn  
 

Minerální skelná vata  
+ dřevěné trámky 
ρ= 15,5 kg/m3 
c= 840 J/kgK 
λD= 0,036 W/mK 
λu= 0,039 W/mK 

			∆  (0) = 0,00 C 

 ∆   (2) =8,68 C 

 ∆   (4) = 11,88 C 

 ∆   (6) = 13,89 C 

 ∆    (8) = 15,33 C 

 ∆   (10) = 16,43 C 

 ∆   (12) = 17,31 C 

 ∆   (14) =18,03 C 

 ∆   (16) = 18,65 C 

 ∆   (18) = 19,17 C 

 ∆   (20) = 19,63 C 

 ∆   (22) = 20,03 C 

 ∆   (24) =20,39 C 

			∆  (0) = 0,00 C 

 ∆   (2) = 12,30 C 

 ∆   (4) = 16,76 C 

 ∆   (6) = 19,55 C 

 ∆    (8) = 21,55 C 

 ∆   (10) = 23,08 C 

 ∆   (12) = 24,30 C 

 ∆   (14) = 25,31 C 

 ∆   (16) = 26,16 C 

 ∆   (18) = 26,89 C 

 ∆   (20) = 27,53 C 

 ∆   (22) = 28,09 C 

  ∆   (24) = 28,58 C 

Materiál 
akumulační 
stěny 

Plynosilikátové 
tvárnice  tl. 100 mm 
ρ= 500 kg/m3 
c= 1000  J/kgK 
λu= 0,135 W/mK 

Varianta 3:  

Při -5 °C : z 20°C po 2 hodinách otopné přestávky je pokles teploty : 8,68°C 

Při -15°C : z 20°C po 2 hodinách otopné přestávky je pokles teploty : 12,30°C 
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Z uvedených výsledků vyplývá, že v případě, že by se jednalo o obytné budovy,  

tak nebyl splněn požadavek na pokles výsledné teploty místnosti v zimním období,  

jak můžeme vidět v souhrnných Tab. 7.6 a Tab. 7.7. Pokles výsledné teploty byl modelován  

v průběhu 24 hodin, které jsou rozděleny do časových úseků, kdy hodnoty v závorkách 

představují časový úsek dvou hodin. Pokles výsledné teploty závisí také na klimatických 

podmínkách, ve kterých se posuzovaný objekt nachází. 

Tab.7.6.: Shrnutí výsledků poklesu výsledné teploty vnitřního vzduchu u modulární buňky 
bez akumulační stěny 

Modulární buňka bez akumulační stěny – změna materiálu izolační vrstvy 
v obvodových konstrukcích 

 

Varianta 1. 2.  
Normový požadavek 

(obytné budovy) Materiál Minerální vata Dřevovláknitá izolace 

Vnější návrhová teplota -5°C -5°C 

Vnitřní návrhová teplota 20,6 °C 

Pokles teploty po 2h otopné 
přestávky o: 14,64°C 14,81°C 

 
3°C 

Pokles výsledné teploty 
místnosti v zimním období 

		∆  (0) = 0,00 C 

∆   (2) = 14,64 C 

∆   (4) = 19,94 C 

∆   (6) = 22,15 C 

∆    (8) = 23,16 C 

∆   (10) = 23,68 C 

∆   (12) = 23,97 C 

∆   (14) = 24,15 C 

∆   (16) = 24,27 C 

∆   (18) = 24,36 C 

∆   (20) = 24,43 C 

∆   (22) = 24,49 C 

∆   (24) = 24,53 C 

∆  (0) = 0,00 C 

∆   (2) = 14,81 C 

∆   (4) = 20,11 C 

∆   (6) = 22,31 C 

∆    (8) = 23,31 C 

∆   (10) = 23,80 C 

∆   (12) = 24,07 C 

∆   (14) = 24,24 C 

∆   (16) = 24,36 C 

∆   (18) = 24,44 C 

∆   (20) = 24,50 C 

∆   (22) = 24,55 C 

∆   (24) = 24,58 C 

 
 
 
 
 

  max.  3°C  

 

Popis normového požadavku 

Norma ČSN 730540 – 2 (požadavky) [3] udává požadavek na pokles výsledné teploty 

místnosti v zimním období. Výpočtem zjistíme, jak dlouhá může být otopná přestávka,  

než nám teplota poklesne o 3°C (pro místnost s pobytem lidí, vytápěná pomocí radiátorů). 

Z uvedených teoretických výpočtů nám vyplývá, že otopná přestávka nemůže být 

v těchto modulárních buňkách ani dvě hodiny. 
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Tab.7.7: Shrnutí výsledků poklesu výsledné teploty vnitřního vzduchu u modulární buňky  
s akumulační stěnou 

Modulární buňka s akumulační stěnou 
– změna materiálu akumulační vrstvy 
Varianta 1. 2. 3. 

 
Normový požadavek 

(obytné budovy) 

Materiál Beton Cihla Plynosilikát 

Vnější návrhová teplota -5 °C 

Vnitřní  návrhová teplota 20,6 °C 

Pokles teploty po 2h otopné 
přestávky o: 4,86 °C 5,37 °C 8,68 °C 3°C 

Pokles výsledné teploty 
místnosti v zimním 
období 

				∆  (0) = 0,00 C 
 ∆   (2) = 4,86 C 
 ∆   (4) = 6,12 C 
 ∆   (6) = 7,05 C 
 ∆    (8) = 7,85 C 
 ∆   (10) = 8,56 C 
 ∆   (12) = 9,21 C 
 ∆   (14) = 9,81 C 
 ∆   (16) = 10,36 C 
 ∆   (18) = 10,88 C 
 ∆   (20) = 11,37 C 
 ∆   (22) = 11,82 C 
    ∆   (24) = 12,25 C 

 			∆  (0) = 0,00 C 
 ∆   (2) = 5,37 C 
 ∆   (4) = 6,95 C 
 ∆   (6) = 8,12 C 
 ∆    (8) = 9,11 C 
 ∆   (10) = 9,96 C 
 ∆   (12) = 10,73 C 
 ∆   (14) = 11,42 C 
 ∆   (16) = 12,05 C 
 ∆   (18) = 12,63 C 
 ∆   (20) = 13,17 C 
 ∆   (22) = 13,67 C 
    ∆   (24) = 14,13 C 

			∆  (0) = 0,00 C 
 ∆   (2) =8,68 C 
 ∆   (4) = 11,88 C 
 ∆   (6) = 13,89 C 
 ∆    (8) = 15,33 C 
 ∆   (10) = 16,43 C 
 ∆   (12) = 17,31 C 
 ∆   (14) =18,03 C 
 ∆   (16) = 18,65 C 
 ∆   (18) = 19,17 C 
 ∆   (20) = 19,63 C 
 ∆   (22) = 20,03 C 
 ∆   (24) =20,39 C 

max. 3°C 

 

V Tab. 7.7 vidíme shrnuty výsledky v modulární buňce s akumulační stěnou, kde byla 

prováděna v rámci výpočtů výměna materiálu akumulační stěny. Při tloušťce 100 mm vychází 

nejlépe hodnota poklesu výsledné teploty vnitřního vzduchu u modulární buňky s betonovou 

akumulační stěnou a to 4,86 °C po dvou hodinách otopné přestávky. 

 

Obr.7.2: Průběh poklesu výsledné teploty v průběhu 24h v modulární buňce s akumulací 
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Na Obr. 7.2 vidíme průběh poklesu vnitřní výsledné teploty místnosti v zimním 

období při návrhové vnější teplotě -5°C v modulární buňce s akumulační betonovou stěnou, 

kde výplňovou izolaci obvodových konstrukcí tvoří minerální vata.  

7.1.2. Výpočet navrhovaného tepelného výkonu 

Výpočet tepelného výkonu se provádí dle normy ČSN EN 12831– Tepelné soustavy 

v budovách – výpočet tepelného výkonu [41]. Pro výpočet je třeba znát klimatické údaje  

a dále údaje o hodnocené budově (rozměrové řešení, součinitele prostupu tepla jednotlivých 

konstrukcí, atd.).  

Zásady pro analytickou výpočtovou metodu: 

- rovnoměrné rozložení teplot (teploty vzduchu a výpočtové teploty), 

- výpočet je proveden pro ustálený stav za předpokladu konstantních vlastností, jako 

jsou hodnoty teplot, vlastností stavebních částí, atd. [44].  

Prostory s přerušovaným vytápěním po útlumu v určitém čase vyžadují zátopový tepelný 

výkon k dosažení požadované výpočtové vnitřní teploty.  

Zátopový tepelný výkon závisí: 

-  na akumulačních vlastnostech hodnocené budovy, době zátopu, teplotním poklesu  

po dobu útlumu a vlastnostech regulačního a řídícího systému otopné soustavy [44].   

 

1. Teoretický popis analytické metody 

Tepelný výkon pro vytápěný prostor: 

Φ , = Φ , 	 +Φ , +Φ , 					  [W]         (94) 

 

kde je   
Φ , 	 je tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru, ve wattech (W), 

Φ ,  je tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru, ve wattech (W), 

Φ , 	 je zátopový tepelný výkon požadovaný pro vyrovnání účinků 

přerušovaného vytápění vytápěného prostoru, ve wattech (W). 



Analýza vlivu akumulačních vlastností stavebních konstrukcí  
na tepelnou stabilitu vnitřního prostředí budov  

 

Ing. Marcela Černíková  60 
 

Tepelný výkon pro funkční část budovy nebo budovu: 

Φ , = ∑Φ , 	 + ∑Φ , + ∑Φ , 					 [W]         (95) 

 

kde je   
Φ , 	 je suma tepelných ztát prostupem tepla všech vytápěných prostorů 

s výjimkou tepla sdíleného uvnitř funkční části budovy nebo budovy, 

ve  wattech (W), 

Φ ,  tepelné ztráty větráním všech vytápěných prostor s výjimkou tepla 

sdíleného uvnitř funkční části budovy nebo budovy , ve wattech (W), 

Φ , 	 je součet tepelných zátopových výkonů všech vytápěných prostorů 

požadujících vyrovnání účinků přerušovaného vytápění, ve wattech 

(W). 

Zjednodušená výpočtová metoda dle ČSN 12 831,  kde je základem výpočtu je užití vnějších 

rozměrů:  

1. Návrhové ztráty pro vytápěný prostor 

Celková návrhová tepelná ztráta Φ : 

Φ = Φ , 	 +Φ , ∗ ∆ , 					 [W]          (96) 

kde je   
Φ , 	 je návrhová tepelná ztráta prostupem tepla vytápěného prostoru, ve 

wattech (W), 

Φ ,  je návrhová tepelná ztráta větráním vytápěného prostoru, ve wattech 

(W), 

∆ , 						 teplotní korekční činitel zohledňující dodatečné tepelné ztráty místností 

vytápěných na vyšší teplotu, než mají sousední vytápěné místnosti, 

např. koupelna vytápěná na 24°C. 
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Návrhová tepelná ztráta prostupem	Φ , 	: 

 

Φ , 	 = ∑ 	 ∗ ∗ ∗ ( , − )			  [W]        (97) 

 

kde je   
 je teplotní korekční činitel pro stavební část (k) při uvažování rozdílu 

teploty uvažovaného případu a výpočtové venkovní teploty, ve wattech 

(W), 

 plocha stavební části (k), v metrech čtverečních (m2), 

					 součinitel prostupu tepla stavební části (k), W/m2K 

 

Návrhová tepelná ztráta větráním Φ , : 

 

Φ , = 0,34 ∗ , ∗ ( , − )			   [W]     (98) 

 

kde je   

,  je hygienicky nejmenší požadované množství vzduchu pro vytápěný 

prostor, m3/h.  

Nejmenší požadované množství vzduchu z hygienických důvodů pro 

vytápěný prostor (i) se stanoví: 

, = 	.    [W]     (99) 

 

kde je   
 nejmenší intenzita výměny venkovního vzduchu za 

hodinu, (h-1) 

  objem vytápěného vzduchu (i) v m3 vypočtený 

z vnitřních rozměrů prostoru. Přibližně má tento objem 

hodnotu 0,8 objemu stanoveného z vnějších rozměrů. 
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2. Celkový návrhový tepelný výkon vytápěného prostoru 

 

Φ , = Φ 	 +Φ , 					  [W]           (100) 

 
kde je   

Φ 	 je celková návrhová tepelná ztráta vytápěného prostoru (i), ve wattech 

(W), 

Φ , 	 je zátopový tepelný výkon vytápěného prostoru (i), ve wattech (W). 

 

 

Přerušovaně vytápěné prostory – zátopový tepelný výkon požadovaný pro 

vyrovnání účinků Φ , , ve vytápěném prostoru (i) se stanoví:  

 

Φ , 	= 	. 					  [W]             (101) 

 

kde je   
 je podlahová plocha vytápěného prostoru (i), v m2 

					 zátopový součinitel závislý na druhu budovy, stavební konstrukci, době 

zátopu a předpokládaném poklesu vnitřní teploty během útlumu 

vytápění. 

 

 

 

 

 

 



Analýza vlivu akumulačních vlastností stavebních konstrukcí  
na tepelnou stabilitu vnitřního prostředí budov  

 

Ing. Marcela Černíková  63 
 

2. Výsledky výpočtů 

Teoretický výpočet byl zpracován v software Ztráty 2015 [45]. Provedla se varianta 

pro nepřerušované vytápění obou modulárních buněk (s akumulační stěnou i bez tepelné 

akumulace). Dále byla provedena varianta přerušovaného vytápění obou modulárních buněk 

(s akumulační stěnou i bez tepelné akumulace). 

Teoretické výpočty byly prováděny za ustáleného tepelného stavu se zadáním 

okrajových podmínek viz Tab. 7.8.  

Tab.7.8 : Okrajové podmínky teoretického výpočtu 

Okrajové podmínky výpočtu 

Návrhová venkovní návrhová teplota v zimním období θe [°C] -12 

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu θe,m [°C] 8,4 

Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 [-] 1,45 

Návrhová vnitřní teplota θi [°C] 20 

 

Po provedení teoretického výpočtu pro případ nepřerušovaného vytápění nebyl 

pozorován žádný výrazný vliv akumulační stěny. Tepelná ztráta objektů je téměř shodná. 

Rozdíly mezi celkovými tepelnými ztrátami jsou nepatrné a jsou způsobeny mírným 

zlepšením součinitele prostupu tepla stěny u modulární buňky s akumulační stěnou. Výsledná 

hodnota tepelných ztrát je stanovena při extrémní návrhové vnější teplotě -12°C, dané 

lokality. 

Tab.7.9: Hodnoty tepelných ztrát pro nepřerušované vytápění 

Modulární buňky – NEPŘERUŠOVANÉ VYTÁPĚNÍ (software Ztráty) 

Varianta 
bez akumulační stěny s akumulační stěnou 

1 2 

Celková tepelná ztráta [kW] 1 205 1 199 

Zvýšení výkonu kvůli přerušení 
vytápění [W] 

není není 

Akumulace nízká střední 

 

 

 



Analýza vlivu akumulačních vlastností stavebních konstrukcí  
na tepelnou stabilitu vnitřního prostředí budov  

 

Ing. Marcela Černíková  64 
 

Tab.7.10: Hodnoty tepelných ztrát pro přerušované vytápění při zátopu 2 hodiny 

Modulární buňky – PŘERUŠOVANÉ VYTÁPĚNÍ (software Ztráty) 

Varianta 
bez akumulační stěny s akumulační stěnou 

1 2 

Celková tepelná ztráta [W] 1 623 1 598 

Zvýšení výkonu kvůli přerušení 
vytápění [W] 

399  399 

Doba zátopu 2 hodiny 

Požadovaný pokles teploty 3 °C 

Akumulace nízká střední 

 

Byl proveden teoretický výpočet přerušovaného vytápění na modulárních buňkách 

s tím, že ve výpočtu byla měněna doba zátopu. Při době zátopu 2 hodiny se hodnota tepelných 

ztrát navýší o 399 W. V Tab. 7.10 a 7.11 je v celkové ztrátě již započítán zvýšený výkon  

pro zátop. Pokud se doba zátopu zvýší na 4h, tak potřebný zátopový výkon poklesne  

na hodnotu  236 W viz Tab. 7.11. Rozdíly mezi celkovými tepelnými ztrátami jsou nepatrné  

a jsou opět způsobeny mírným zlepšením součinitele prostupu tepla stěny u modulární buňky 

s akumulační stěnou. V teoretickém výpočtu tepelných ztrát pomocí software Ztráty [45]  

se zadává akumulační schopnost konstrukcí, ale na výsledných hodnotách tepelných ztrát  

se to neprojeví.  

Tab.7.11: Hodnoty tepelných ztrát pro přerušované vytápění při zátopu 4 hodiny 

Modulární buňky – PŘERUŠOVANÉ VYTÁPĚNÍ (software Ztráty) 

Varianta 
bez akumulační stěny s akumulační stěnou 

1 2 

Celková tepelná ztráta [W] 1 441 1 435 

Zvýšení výkonu kvůli přerušení 
vytápění [W] 

236  236 

Doba zátopu 4 hodiny 

Požadovaný pokles teploty 3 °C 

Akumulace nízká střední 
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7.1.3. Výpočet potřeby tepla na vytápění 

Potřeba tepla na vytápění se nehodnotí samostatně, ale je součástí výpočtu energetické 

náročnosti budov, která se hodnotí dle ČSN EN ISO 13790 [46] a současně podle principů 

vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. Pomocí potřeby tepla na vytápění budou v teoretickém 

výpočtu porovnány modulární buňky použité v experimentálním měření s vlivem 

přerušovaného vytápění. Tento výpočet byl zpracován v software Energie 2016 [47]. 

1. Teoretický popis analytické metody 

Výpočet potřeby tepla na vytápění , ,  je zpracován dle ČSN EN ISO 13790 [46]. 

Kdy do výpočtu vstupuje zejména potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty a velikost tepelných 

zisků. 

 

, , = , , − , , ∗ 	 , , 			        (102) 

 

kde je   

, ,  je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty v j-tém měsíci, (J) 

, , = ( + ) ∗ − , 			 ∗        (103) 

kde je   
 je měrný tepelný tok prostupem, (W/K) 

 je měrný tepelný tok větráním, (W/K) 

 je délka j-tého měsíce, (s) 

 

, ,  je faktor (činitel) využitelnosti tepelných zisků,  (-) 

, ,  je velikost tepelných zisků v j-tém měsíci, (J) 
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2. Výsledky výpočtů 

Teoretický výpočet byl zpracován v software Energie 2016 [47]. Provedla se varianta 

pro nepřerušované vytápění obou modulárních buněk (s akumulační stěnou i bez tepelné 

akumulace). Dále byla provedena varianta přerušovaného vytápění obou modulárních buněk 

(s akumulační stěnou i bez tepelné akumulace).  

Tab.7.12.: Srovnání potřeby tepla na vytápění při nepřerušovaném vytápění 

Modulární buňky – NEPŘERUŠOVANÉ VYTÁPĚNÍ (software Energie) 

Varianta 
Bez akumulační stěny S akumulační stěnou 

1 2 

Potřeba tepla na vytápění [GJ] 10,236 10,006 

 

Co se týká nepřerušovaného vytápění, lze pozorovat, že výpočtové hodnoty potřeby 

tepla na vytápění jsou mírně odlišné. Potřeba tepla na vytápění vychází lépe u buňky 

s akumulační stěnou z důvodu zohlednění naakumulovaného tepla v betonové akumulační 

stěně. 

 

 

Obr.7.3: Srovnání měrné potřeby tepla v případě nepřerušovaného vytápění 

 

 

buňka s aku buňka bez aku 
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V případě přerušovaného vytápění byly zpracovány varianty teoretických výpočtů 

s různými délkami otopných přestávek a to 6h, 8h a 12h. Doba zátopu byla zvolena jednotně 

4h. Potřeba tepla na vytápění vychází lépe u modulární buňky s akumulační stěnou, jelikož  

se ve výpočtu uvažuje naakumulované teplo. Bylo provedeno také teoretické srovnání 

modulárních buněk podle skutečné doby zátopu Tab.7.15. 

Tab.7.13: Potřeba tepla na vytápění u buňky bez akumulační stěny 

Modulární buňky – PŘERUŠOVANÉ VYTÁPĚNÍ  
(software Energie 2016), doba zátopu 4 hodiny 

Délka otopné přestávky 
Bez akumulační stěny 

Potřeba tepla na vytápění [GJ] 

6 hodin 9,764 

8 hodin 8,803 

12 hodin 7,656 

 

Tab.7.14: Potřeba tepla na vytápění u buňky s akumulační stěnou 

Modulární buňky – PŘERUŠOVANÉ VYTÁPĚNÍ  
(software Energie 2016) ), doba zátopu 4 hodiny 

Délka otopné přestávky 
S akumulační stěnou 

Potřeba tepla na vytápění [GJ] 

6 hodin 9,537 

8 hodin 8,609 

12 hodin 6,726 

 

Tab.7.15: Srovnání modulárních buněk s odlišnou dobou zátopu 

Modulární buňky – PŘERUŠOVANÉ VYTÁPĚNÍ  
(software Energie 2016) – experimentální měření 

Délka otopné 
přestávky 

Bez akumulační stěny S akumulační stěnou 
Doba zátopu 

5 hodin 
Doba zátopu 

10 hodin 

Potřeba tepla na 
vytápění[GJ] 

 
2,739 

 
4,467 
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7.2.  Experimentální analýza 

Pro potřeby experimentální analýzy byly k dispozici dvě shodné modulární buňky 

stejného konstrukčního řešení. Do jedné modulární buňky byla osazena akumulační betonová 

stěna. Díky měření bylo možné sledovat, zda se projeví vliv akumulační vrstvy v lehké 

stavbě. V rámci výzkumu byly sledovány, od září 2015 do února 2016, průběhy vnitřních 

teplot vzduchu, povrchových teplot na vnitřních a vnějších površích konstrukcí a průběhy 

vnitřní a vnější relativní vlhkosti vzduchu. Byla také sledována teplota za betonovou 

akumulační stěnou, která byla osazena k vnitřnímu líci obvodové stěny. Konkrétní popis  

je níže v bodě 7.2.1.  

7.2.1. Experimentální měření in-situ 

Experimentální měření je pro přehlednost rozčleněno do jednotlivých bodů, které 

podrobně rozebírají celý průběh provedeného experimentu: 

• popis lokality, 

• konstrukční řešení použitých modulárních buněk, 

• popis tepelné izolace použité v obvodových konstrukcích, 

• popis instalované betonové akumulační stěny, 

• popis systému vytápění,  

• použité měřící zařízení, 

• shrnutí měřených fyzikálních veličin. 

 

Popis lokality 

 Měření probíhalo v obci Kaňovice, která se nachází ve Zlínském kraji.  

Obec se nachází 17 km jižně od města Zlín. Nadmořská výška obce je 260 m.n.m.  Modulární 

buňky byly orientovány okny na západní stranu.   

 

        Obr.7.4: Pohled lehké modulární buňky 
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      Obr.7.5: Pohled na areál v Kaňovicích, ve kterém probíhalo měření 

Konstrukční řešení použitých modulárních buněk 

Jedná se o lehké modulární buňky, kde nosnou konstrukci tvoří svařovaný rám 

z ocelových profilů. Mezi dřevěné sloupky ve stěnovém ocelovém rámu na Obr. 7.6,  

se vkládá tepelná izolace z minerální vaty. Spodní obvodový nosník je z venkovní strany 

pozinkovaný. 

 

  Obr.7.6: Rám stěny lehké modulární buňky 
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Skladba stěnové konstrukce 

• laminátová dřevotříska tl. 13 mm, 
• parozábrana, 
• vzduchová mezera 50 mm, 
• tepelná izolace ze sklené vaty tl. 160 mm mezi dřevěnými sloupky, 
• pozinkovaný trapézový plech tl. 0,55 mm. 

 

Vnitřní skladba stěnové konstrukce je řešena na principu dřevostavby. Dřevěné 

sloupky jsou uchyceny na ocelovém rámu nosné konstrukce. Venkovní opláštění je pomocí 

pozinkovaného trapézového plechu tl. 0,55 mm. 

 

Skladba podlahové konstrukce 

• podlahová krytina PVC tl. 1,4 mm, 
• cementotřísková deska 22 mm, 
• parozábrana, 
• tepelná izolace ze sklené vaty tl. 60 mm mezi dřevěné sloupky, 
• tepelná izolace ze sklené vaty tl. 100 mm mezi ocelové C- nosníky, 
• ocelový plech tl. 0,55 mm. 

 

 

      Obr.7.7: Konstrukční řešení podlahy v modulární buňce 
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Skladba střešní konstrukce 

• laminátová dřevotříska tl. 13 mm, 
• parozábrana, 
• tepelná izolace ze sklené vaty tl. 220 mm mezi dřevěnými sloupky a ocelovými  

C –profily,  
• uzavžená vzduchová mezera, 
• trapézový plech. 

 

  Obr.7.8: Řez střešní konstrukce lehké modulární stavby 

 

 

 

  Obr.7.9: Pohled na střešní konstrukci modulární stavby 
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Popis tepelné izolace použité v obvodových konstrukcích 

V obou řešených lehkých modulárních buňkách byla použita skelná minerální plsť 

ISOVER UNIROL PLUS. Ve skladbě střešní konstrukce je vloženo 220 mm a v obvodové 

stěně a podlaze je 160 mm této izolační hmoty o parametrech viz. Tab. 7.16. 

Tab. 7.16.: Tepelně technické vlastnosti minerální vaty 

UNIROL PLUS jednotky 

Materiál skelná minerální plsť [-] 

Tloušťka 160 – 220 [mm] 

Objemová hmotnost 15,5 [kg/m3] 

Měrná tepelná kapacita 840 [J/kgK] 

Faktor difuzního odporu  1 [-] 

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti   λD 0,036 [W/mK] 

Návrhový součinitel tepelné vodivosti   λu 0,039 [W/mK] 

  

 

  Obr.7.10: Použitá tepelná izolace v obvodových konstrukcích [49] 
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Popis instalované betonové akumulační stěny 

 Pro potřeby experimentu byla zvolena betonová akumulační stěna, která se instalovala 

do levé modulární buňky Obr.7.4. Betonová stěna v interiéru byla vystavěna ,,na sucho‘‘  

tzn. že nebyl použit žádný spojovací materiál. Betonová stěna kopíruje vnitřní líc celé 

východní obvodové stěny a sahá od podlahy až po stropní konstrukci. Zajištění proti pádu 

bylo provedeno pomocí dřevěných podpěr. Obr.7.12.  

 

 Obr.7.11: Průběh výstavby akumulační betonové stěny 

 

Obr.7.12: Pohled na téměř hotovou betonovou akumulační stěnu  
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Obr.7.13: Finální podoba betonové akumulační stěny v levé modulární buňce 

 

Tab. 7.17.: Popis betonové akumulační stěny 

BETONOVÉ DLAŽEBNÍ KOSTKY jednotky 

Materiál beton [-] 

Tloušťka 100 [mm] 

Rozměry š x v 5,58 x 2,45 [m] 

Objemová hmotnost 2100 [kg/m3] 

Měrná tepelná kapacita 1020 [J/kgK] 

Faktor difuzního odporu  17 [-] 

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti   λD - [W/mK] 

Návrhový součinitel tepelné vodivosti   λu 1,23 [W/mK] 
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Popis systému vytápění 

 Zdroj tepla v každé buňce byl elektrický nástěnný přímotop o výkonu  

2 kW s termostatem. Díky tomu bylo možné plynule regulovat vytápění dle potřeby 

výzkumného měření vnitřních teplot a vlhkostí v modulárních buňkách. 

 

Obr.7.14: Pohledy na elektrický nástěnný přímotop [50] 

 

 

Obr.7.15: Pohled na nástěnný přímotop umístěný pod oknem v modulární buňce 
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Použité měřící zařízení 

Pro experimentální měření bylo použito měřící zařízení firmy AHLBORN  

viz Tab.7.18. Díky tomu, že řešené buňky byly připojeny k elektrické energii, mohlo měření 

probíhat konstantně, bez komplikací. V každé buňce byla osazena měřící ústředna,  

do které byla napojená čidla. 

Tab. 7.18.: Použité měřící zařízení pro experimentální měření 

  

 

 

 

Měřící ústředna  

AHLBORN – Almemo 2690-8  

- 5 konektorů – pro napojení  měřících čidel 

- USB kabel na přenos dat do PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měřící ústředna  

AHLBORN – Almemo 2590  

- 3 konektory – pro napojení  měřících čidel 

- USB kabel na přenos dat do PC 
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Pokračování Tab. 7.18.: Použité měřící zařízení pro experimentální měření 

 

 

 

 

 

 

 

AHLBORN – ALMEMO – ZA 9020-FS 

 – teplotní čidlo pro měření teploty a relativní vlhkosti 
    v exteriéru. 

-ozn.  θe   [°C] 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

AHLBORN – ALMEMO – ZA 9020 FS 

 – teplotní čidlo pro měření teploty na povrchu 
konstrukce z interiérové i exteriérové strany 

- ozn. θsi, θse  [°C] 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AHLBORN – ALMEMO – FH A646-E1  
 
kombinovaná sonda pro zjišťování: 
- teploty vzduchu ( -20 až 60°C)  
- relativní vlhkosti (0 až 100%)   
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Obr.7.16: Průběh instalace měřícího zařízení Ahlborn 

 

 

Obr.7.17: Instalované měřící zařízení Ahlborn 
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Obr.7.18: Osazené teplotní čidlo pro měření teploty vnějšího vzduchu a relativní 
vlhkosti 

 

 

Obr.7.19: Osazené teplotní čidlo pro měření povrchové teploty 
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Shrnutí měřených fyzikálních veličin 

Pozice čidel je znázorněna na Obr.7.20 a Obr. 7.21, kde červené tečky představují instalovaná 

čidla a jsou seřazena v Tab. 7.19.  

Tab. 7.19.: Měřené fyzikální veličiny v rámci experimentálního měření 

 
                  Měřené fyzikální veličiny 

 

 
Označení Jednotky 

1 Vnitřní teplota vzduchu θi [°C] 

2 Vnitřní relativní vlhkost vzduchu φi [%] 

3 Vnější teplota vzduchu θe [°C] 

4 Vnější relativní vlhkost vzduchu φe [%] 

5 Vnitřní povrchová teplota obvodové stěny θsi [°C] 

6 Vnější povrchová teplota obvodové stěny θse [°C] 

7 Vnitřní teplota mezi aku stěnou a obvodovou 
stěnou 

θse [°C] 

8 Vnitřní povrchová teplota betonové akumulační 
stěny 

θsi [°C] 

 

 

Obr.7.20: Pozice osazených teplotně-vlhkostních čidel v buňce bez akumulační stěny 
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Obr.7.21: Pozice osazených teplotně vlhkostních čidel v buňce s akumulační stěnou 

 

7.2.2. Výsledky měření 

 Měření probíhalo od září 2015 do února 2016. V rámci měření byla sledována doba 

zátopu a doba chladnutí teploty v modulárních buňkách a dále se také sledoval vliv 

krátkodobého větrání na vnitřní teplotu vzduchu. 

 

DOBA ZÁTOPU 

Sledování doby zátopu je zaznamenáno na Obr. 7.22, 7.23, 7.24. Řešené objekty byly 

ponechány delší dobu bez vytápění, aby byly sledované vnitřní teploty při zátopu  

v modulárních buňkách korektní. Dále je v grafech také zaznamenána vnější teplota vzduchu. 

Na Obr. 7.22, 7.23, 7.24 je názorně vidět, že doba zátopu u modulární buňky s akumulační 

stěnou je pomalejší. Zpoždění při zátopu u buňky s akumulační stěnou je v závislosti  

na venkovních podmínkách 4 až 6 hodin. 
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Obr.7.22: Průběh teplot při zátopu v modulárních buňkách v listopadu 2015 

 

 

 

Obr.7.23: Průběh teplot při zátopu v modulárních buňkách v prosinci 2015 
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Obr.7.24: Průběh teplot při zátopu v modulárních buňkách v lednu 2016 

 

SLEDOVÁNÍ POKLESU TEPLOTY PŘI KRÁTKODOBÉM VĚTRÁNÍ  

Na Obr. 7.25 je znázorněn průběh vnitřních teplot vzduchu při větrání.  Ukazuje  

se, že při krátkodobém poklesu teplot v místnosti (řádově v minutách), není vliv akumulační 

konstrukce významný (naakumulované teplo nestačí při krátkodobém větrání ohřát vnitřní 

vzduch) a průběh vnitřních teplot v obou modulárních buňkách je podobný. 

 

Obr.7.25: Průběh teplot při krátkodobém větrání v modulárních buňkách v lednu 2016 
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DOBA CHLADNUTÍ 

Časový průběh chladnutí je vidět Obr. 7.26, 7.27. Po přerušení dodávky tepla je patrný 

pomalejší průběh chladnutí v modulární buňce s akumulační stěnou. K vyrovnání vnitřní 

teploty s venkovní teplotou dojde v buňce bez akumulační stěny mnohem dříve, než v buňce 

s akumulační stěnou – tato doba závisí ve velké míře na průběhu venkovních teplot (proto 

jsou velké rozdíly mezi listopadem a lednem) a na množství dříve naakumulovaného tepla 

v akumulačních konstrukcích. 

 

Obr.7.26: Průběh teplot při chladnutí modulárních buněk v listopadu 2015 

 

Obr.7.27: Průběh teplot při chladnutí modulárních buněk v lednu 2016 
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8. Porovnání teoretické a experimentální analýzy 

Porovnání teoretické a experimentální analýzy je rozděleno do tří základních bodů, které 
představují cíle disertační práce. 

 

1. Vyhodnocení vlivu materiálové skladby lehkého obvodového pláště budovy a 

vnitřní tepelné akumulace na pokles výsledné teploty místnosti v zimním období 

v případě obytných budov. 

 

V rámci teoretických výpočtů bylo provedeno ověření normového požadavku  

na pokles výsledné teploty místnosti v zimním období dle ČSN 730540 -2 [3] pro obytné 

budovy. Teoretickým výpočtem byl hodnocen vliv různé materiálové skladby obvodového 

pláště Tab. 8.1.  a vliv různých materiálových variant vnitřní akumulační stěny Tab. 8.2. Bylo 

vyhodnoceno, že tyto modulární buňky nedovolují žádnou otopnou přestávku. 

V Tab.8.1. jsou shrnuty teoretické hodnoty poklesu výsledné teploty v modulární 

buňce bez přídavné tepelné akumulační vrstvy. Rozdíl mezi teoretickým výpočtem s použitím 

minerální vaty a dřevovláknité izolace je nepatrný. Minerální izolace vychází nepatrně lépe 

oproti dřevovláknité izolaci. To je způsobeno lepšími tepelně izolačními vlastnosti minerální 

vaty. I když má dřevovláknitá izolace hodnotu měrné tepelné kapacity lepší, v teoretickém 

výpočtu neprojevilo. 

Tab.8.1: Porovnání poklesu výsledné teploty vnitřního vzduchu u modulární buňky  
bez akumulační stěny s minerální vatou a dřevovláknitou izolací v obvodových konstrukcích  

Modulární buňka bez akumulační stěny – změna materiálu izolační 
vrstvy v obvodových konstrukcích 

 

Varianta 1. 2.  
Normový požadavek 

(obytné budovy) 
 

3°C 
Materiál Minerální vata Dřevovláknitá izolace 

Vnější návrhová teplota -5°C -5°C 

Vnitřní návrhová teplota 20,6 °C 

Pokles teploty po 2h otopné 
přestávky o: 

14,64°C 14,81°C 
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Tab.8.2: Porovnání poklesu výsledné teploty vnitřního vzduchu u modulární buňky  
s akumulační stěnou se změnou akumulační hmoty 

Modulární buňka s akumulační stěnou 
– změna materiálu akumulační vrstvy 
Varianta 1. 2. 3. 

 
Normový požadavek (obytné 

budovy) 

Materiál Beton Cihla Plynosilikát 

Vnější návrhová teplota -5 °C 

Vnitřní  návrhová teplota 20,6 °C 

Pokles teploty po 2h otopné 
přestávky o: 

4,86 °C 5,37 °C 8,68 °C 3°C 

 

Teoretická hodnota poklesu výsledné teploty v modulární buňce s akumulační stěnou 

byla nejnižší u použité betonové stěny Tab.8.2. Plynosilikátové tvárnice měly pokles výsledné 

teploty téměř dvojnásobný oproti betonu po otopné přestávce 2 hodiny. V případě 

experimentálního měření Obr. 8.1 a Obr.8.2 byl potvrzen teoretický výpočet poklesu výsledné 

teploty místnosti v zimním období pomocí sledování chladnutí vnitřní teploty vzduchu u dvou 

modulárních buněk. V jedné modulární buňce byla instalována vnitřní betonová akumulační 

stěna. Vnější teploty vzduchu v lednu 2016 neumožnily otopnou přestávku ani 1 hodinu  

u modulární buňky bez akumulační stěny. Buňka s akumulační stěnou by mohla mít otopnou 

přestávku něco málo přes 1hodinu. 

Tab.8.3: Porovnání poklesu výsledné teploty v rámci experimentálního měření  

 Buňka bez 
akumulace 

Buňka s  
akumulací 

Pokles  teploty vnitřního vzduchu  
po 1h  θai  (°C) v listopadu 2016 
(průměrná vnější teplota + 5°C) 

 

1,59 °C 

 

0,5 °C 

Pokles  teploty vnitřního vzduchu  
po 1h  θai  (°C) v lednu 2016 
(průměrná vnější teplota   
0  až  -2°C) 

 

4,55 °C 

 

3,33 °C 

Normová hodnota  dle  ČSN 730540 
– 2  (místnost s  pobytem lidí,  při  
vytápění radiátory) 

 

3 °C 

 

3 °C 

 

U modulární buňky bez akumulační stěny jsou teoretické výsledky poklesu výsledné 

teploty při návrhové vnější teplotě -5°C velmi rozdílné než u experimentálního měření,  

kdy pokles výsledné teploty při měření byl 3,33 °C po jedné hodině měření Tab.8.3.  
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Teoretická hodnota poklesu výsledné teploty v místnosti vychází 14,64°C  

po 2 hodinách otopné přestávky. 

 

Obr.8.1. Průběh chladnutí vnitřní teploty v modulárních buňkách v listopadu 2015 

 

 

Obr.8.2: Průběh chladnutí vnitřní teploty v modulárních buňkách v lednu 2016 
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Teplotní útlum vyjadřuje schopnost stěny tlumit kolísání teploty vnějšího vzduchu. 

Čím je teplotní útlum větší, tím je menší hodnota teplotní amplitudy na vnitřním povrchu 

stěny. Obvodová stěna s vnitřní betonovou akumulační stěnou má teplotní útlum konstrukce  

o 64% vyšší než obvodová stěna bez akumulačních vrstev a proto je vnitřní povrchová teplota 

méně zatížená změnami vnějších teplot vzduchu Tab. 8.4.  

Tab.8.4: Fázový posun teplotního kmitu obvodových stěn u řešených modulárních buněk  
dle  EN ISO 13786 [29]  ve výpočetním software Teplo 2015 [48]   

Obvodové stěny Teplotní útlum konstrukce  
Fázový posun  

teplotního kmitu 
[h] 

s akumulační stěnou 88,5 6,7  

bez akumulační stěny 31,8 1,9  

 
 
 

 
 
Obr.8.3: Rozložení teplot v obvodové stěně s vnitřní akumulační betonovou stěnou  
při průměrné vnější návrhové teplotě -1,2°C 
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Obr.8.4: Rozložení teplot v obvodové stěně bez vnitřní akumulační betonové stěny  
při průměrné vnější návrhové teplotě -1,2°C 

Teoretické posouzení výpočtu vnitřních povrchových teplot bylo provedeno  

za stacionárních teplotních podmínek, kdy do výpočtu vstupuje součinitel prostupu tepla 

konstrukce, návrhová vnější teplota vzduchu a součinitelé přestupu tepla na vnitřní a vnější 

straně konstrukce. Naměřená hodnota vnitřní povrchové teploty, viz Tab. 8.5, u obvodové 

stěny bez akumulační stěny je 19,9 °C a téměř se shoduje s teoretickou hodnotu 19,91 °C. 

V případě vnitřní povrchové teploty betonové stěny je naměřená hodnota 18,1°C a je nižší  

než teoretická hodnota 18,87 °C viz Obr. 8.4. 

Tab.8.5: Naměřené veličiny při experimentálním měření dne 6.1. – 7.1.2016  
 

Naměřené veličiny 
Sledované 

období 
Obvodová stěna buňky bez  

akumulační stěny 
Obvodová stěna buňky s  

akumulační stěnou 

Vnitřní teplota vzduchu 
na počátku chladnutí 

6.1. - 7.1.2016 

20 °C 18,93 °C 

Vnitřní povrchová teplota 
obvodové stěny  

na počátku chladnutí 
19,9 °C 18,1 °C 

Vnější teplota vzduchu na 
počátku chladnutí 

-2,4 °C 

Průměrná vnější teplota 
vzduchu 

-1,2 °C 
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2. Ověření vlivu vnitřní tepelné akumulace lehké modulární stavby na tepelnou 

ztrátu vlivem zátopového tepelného toku.  

Teoretické posouzení bylo provedeno na modulárních buňkách, které byly předmětem 

experimentálního měření. Teoretické posouzení bylo provedeno dle normy ČSN EN 12831 

[41]. Teoretická analýza byla zpracována pomocí analytické metody výpočtu, která uvažuje 

s konstantní teplotou vnějšího vzduchu. Při nepřerušovaném vytápění se vliv akumulační 

vrstvy neprojevil.  

Výpočetní software zohledňuje dobu potřebnou na zátop. Při zátopu 2 hodiny 

je potřeba navýšit tepelný výkon neboli tepelnou ztrátu o zátopový tok  399 W a pokud  

je zátopová doba 4 hodiny, tak je zátopový tok 236 W viz Tab. 8.6.   

Tab.8.6: Hodnoty zátopových tepelných výkonů v modulárních buňkách 

Modulární buňky – PŘERUŠOVANÉ VYTÁPĚNÍ (software Ztráty) 

Doba zátopu 2 hodiny 4 hodiny 

Modulární buňky 
s 

akumulační 
stěnou 

bez 
akumulační 

stěny 

s 
akumulační 

stěnou 

bez 
akumulační 

stěny 

Zvýšení výkonu kvůli přerušení 
vytápění [W] 

399 399 236 236 

Požadovaný pokles teploty 
(teoretický) 

3 °C 

Akumulace nízká střední 

 

Norma ČSN EN 12831 [41] uvažuje výpočet zátopového výkonu jako součin 

zátopového součinitele a podlahové plochy.  Do hodnoty zátopového součinitele vstupuje 

předpokládaný pokles vnitřní teploty během teplotního útlumu, dále zátopová doba  

a akumulační schopnost konstrukce. 

Z Tab. 8.6 je patrné, že pro výpočet zátopového toku je důležitá délka zátopu. Hodnota 

zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění se bude zvětšovat s kratší dobou zátopu, jelikož  

je potřeba za kratší čas vytopit danou místnost.  
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Pomocí experimentálního měření na dvou sledovaných modulárních buňkách byl 

zjištěn rozdíl doby potřebné pro zátop v buňce bez akumulační stěny a u buňky s akumulační 

stěnou. Akumulační stěna byla tloušťky 100 mm a představovala 25% vnitřních ploch 

v interiéru řešené modulární buňky.  

 

Obr.8.5: Vzestup vnitřní teploty pro dosažení požadované teploty vzduchu 20 °C 

 

Řešené modulární buňky nebyly vytápěny několik dnů. Průměrná vnější teplota 

vzduchu byla -5 °C. Dle Obr. 8.5 dne 18.1.2016 bylo provedeno zapnutí instalovaného 

elektrického nástěnného přímotopu v obou modulárních buňkách a sledoval se postupný 

vzestup vnitřní teploty vzduchu na 20°C.  

Při sledování vzestupu vnitřní teploty vzduchu v interiéru dosahovala teplota vnějšího 

vzduchu v nočních hodinách až -12°C. Výkon elektrických nástěnných přímotopů byl 2 kW 

v každé buňce. Buňka bez akumulační stěny byla vytopená na požadovaných 20°C za 5 hodin 

oproti buňce s akumulační hmotnou stěnou, která tvořila 25% vnitřních ploch interiéru, která 

byla vytopená za 10 hodin na požadovaných 20°C. 

V použitém software Ztráty [45] není zohledněno, že dle experimentálního měření  

je potřeba o polovinu více času pro zátop místnosti, kde byla instalována akumulační stěna, 

která tvořila 25% vnitřních ploch konstrukcí. 

 

 



Analýza vlivu akumulačních vlastností stavebních konstrukcí  
na tepelnou stabilitu vnitřního prostředí budov  

 

Ing. Marcela Černíková  92 
 

3. Ověření vlivu vnitřní tepelné akumulace na potřebu tepla na vytápění 

Teoretický výpočet byl v rámci disertační práce zpracován v software  

Energie [47]. Provedla se varianta pro nepřerušované vytápění obou modulárních buněk  

(s akumulační stěnou i bez tepelné akumulace). Dále byla provedena varianta přerušovaného 

vytápění obou modulárních buněk (s akumulační stěnou i bez tepelné akumulace).  

Teoretické posouzení se provádělo na modulárních buňkách, které byly předmětem 

experimentálního měření. V obou modulárních buňkách byly instalovány elektrické nástěnné 

přímotopy. Skutečná doba zátopu je u modulární buňky s akumulační stěnou o polovinu delší 

jak u buňky bez akumulační stěny při výkonu elektrického přímotopu 2 kW.  

Při teoretickém výpočtu bylo uvažováno s intenzitou větrání 0,1 1/h. Vnitřní zisky 

byly uvažovány nulové. Z Tab.8.7 je patrné, že modulární buňka s akumulační betonovou 

stěnou vychází lépe z důvodu započítání naakumulovaného tepla do betonové stěny. Zátopová 

doba byla jednotně uvažována 4 hodiny. Čím delší je otopná přestávka, tím nižší je potřeba 

tepla na vytápění.  

V případě budov z lehkých konstrukčních systémů je důležitý účel užívání. V případě 

obytných budov nelze uvažovat uvedené otopné přestávky, viz Tab.8.7, z důvodu diskomfortu 

uživatelů. 

Tab.8.7: Teoretická potřeba tepla na vytápění u řešených modulárních buněk při různých 
otopných přestávkách 

Modulární buňky – PŘERUŠOVANÉ VYTÁPĚNÍ (software Energie) 

Délka otopné přestávky 
bez akumulační stěny 

zátopová doba 4 hodiny 
s akumulační stěnou 

zátopová doba 4 hodiny 
Potřeba tepla na vytápění [GJ] 

6 hodin 9,764 9,537 

8 hodin 8,803 8,609 

12 hodin 7,656 6,726 
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9. Závěr 

Hlavním cílem disertační práce bylo na základě teoretické a experimentální analýzy 

stanovit vliv akumulačních vlastností stavebních materiálů a konstrukcí na tepelnou stabilitu 

místností v zimním období. Výzkum byl zaměřen pouze na hodnocení místností umístěných 

v objektech (modulární buňky) s lehkým obvodovým pláštěm a měl ověřit, jaký vliv  

má přerušovaný způsob vytápění na potřebu tepla na vytápění. 

Výsledky disertační práce lze shrnout do následujících závěrů: 

1. Vliv materiálové skladby lehkého obvodového pláště na pokles výsledné teploty 

v místnosti při přerušovaném způsobu vytápění: 

- V rámci analytického výpočtu byly porovnány dvě materiálové varianty obvodového 

pláště – s minerálně vláknitou tepelnou izolací a dřevovláknitou tepelnou izolací. 

Výpočtem bylo zjištěno, že pokles výsledné teploty v místnosti po přerušení vytápění 

je nižší o cca 1,15 % u minerální vláknité izolace než u dřevovláknité izolace. Ačkoliv 

měrná tepelná kapacita dřevovláknité izolace je dvojnásobná, tak ve výsledcích 

analytického výpočtu se rozdíl akumulačních vlastností obou materiálů na pokles 

výsledné teploty výrazně neprojevil. 

- V rámci experimentálního měření byla hodnocena pouze varianta s minerálně 

vláknitou izolací. Měření prokázalo, že u takového typu budovy s lehkým obvodovým 

pláštěm by otopná přestávka mohla trvat přibližně 1 hodinu, protože pokles výsledné 

teploty v místnosti se dostal za tuto dobu pod normovou hodnotu. 

2. Vliv materiálu vnitřní akumulační hmotné stěny na pokles výsledné teploty  

v místnosti při přerušovaném způsobu vytápění: 

- V rámci analytického výpočtu byly porovnávány tři varianty materiálů – beton, plná 

pálená cihla a plynosilikátová tvárnice. Výpočtem bylo ověřeno, že pokles výsledné 

teploty v místnosti po přerušení vytápění je nejnižší v případě betonové hmotné stěny, 

dále u stěny cihelné a nejvyšší u stěny z pórobetonových tvárnic.  

- V rámci experimentálního měření byly porovnávány dvě varianty – buňka bez vnitřní 

akumulační stěny a buňka s vnitřní akumulační betonovou stěnou. Z výsledků měření 

je patrné, že vliv na rychlost chladnutí mají u lehkých staveb také změny vnější teploty 

vzduchu. Modulární buňka s akumulační betonovou stěnou v obou sledovaných 

měsících chladla pomaleji. Pokles výsledné teploty v místnosti byl v měsíci listopadu 

o 23 % a v měsíci leden o 42 % nižší než v případě buňky bez akumulační stěny. 
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3. Vliv vnitřní akumulační hmotné stěny na tepelnou ztrátu vlivem zátopového toku při 

přerušovaném způsobu vytápění: 

- Na základě teoretického výpočtu, bylo ověřeno, že tepelná ztráta u obou objektů vychází 

téměř shodná. Teoretická hodnota zátopového toku je závislá na stanovené době zátopu. 

Čím delší je doba zátopu, tím je potřeba menší zátopový tepelný tok. V rámci 

experimentálního měření byla sledována doba zátopu v obou modulárních buňkách. 

Modulární buňka bez akumulační betonové stěny byla vytopená za 5 hodin na vnitřní 

teplotu vzduchu 20 °C a modulární buňka s akumulační stěnou, která tvořila 25 % 

z vnitřních ploch byla vytopena na 20 °C za 10 hodin. U teoretického výpočtu tepelných 

ztrát se zanedbává vliv akumulace, který je ale znatelný díky porovnání zátopové doby 

v experimentálním měření.  

- V průběhu experimentálního měření byly modulární buňky vytápěny elektrickým 

nástěnným přímotopem o výkonu 2 kW. Navržený výkon umožnil vytopit modulární 

buňku bez akumulační stěny za 5 hodin a modulární buňku s akumulační stěnou  

za 10 hodin. Aby se zkrátila zátopová doba, bylo by potřeba navrhnout větší výkon 

elektrického přímotopu.  

4. Ověření vlivu vnitřní tepelné akumulace na potřebu tepla na vytápění při 

přerušovaném způsobu vytápění.  

- Na základě teoretického výpočtu při přerušovaném vytápění vychází různá hodnota 

potřeby tepla na vytápění dle nastavené otopné přestávky. Při otopné přestávce  

12 hodin vycházejí příznivější hodnoty o 12,2 % u modulární buňky s vnitřní akumulační 

stěnou z důvodu naakumulovaného tepla a tím se následně šetří náklady na vytápění. 

Pokud je otopná přestávka 8 hodin vychází modulární buňka s akumulační stěnou pouze  

o 2,2 % lépe než modulární buňka bez akumulační stěny. Čím je delší otopná přestávka, 

tím je potřeba tepla na vytápění menší. 

- Pokud by se hodnotila spotřeba tepla na vytápění, tak zde hraje roli vliv systému 

vytápění. U teplovodního systému při utlumení vytápění dochází ke zvýšení 

hmotnostního průtoku a tím se navyšují náklady na pohon čerpadel v otopné soustavě, 

pokud se neprovádí regulace na otopných tělesech. V případě elektrických přímotopů tyto 

problémy odpadají, ale k navýšení spotřeby energie dochází díky nákladům  

na výkonnější elektrický přímotop, který po přerušení vytápění zajistí vnitřní teplotu 

vzduchu v místnosti opět na požadovanou úroveň. 
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10. Závěry pro realizaci v praxi (nebo pro další rozvoj 

vědeckého oboru) 

Disertační práce ověřila, že používané analytické metody jsou pro tepelně technické 

výpočty (tepelné ztráty, energetická náročnost budov) v běžné stavební praxi dostačující,  

ale pro podrobnější analýzu v porovnání s výsledky experimentálních měření nejsou zcela 

vypovídající. Pro podrobnější výzkum v dané problematice by bylo vhodné se dále zaměřit  

na přesnější výpočtové metody, mezi které patří dynamické simulační výpočty s použitím 

numerických metod. Tyto metody umožnují hodnotit objekty a stavební konstrukce  

za nestacionárních okrajových podmínek, které se mohou více přiblížit reálnému chování 

objektů. 

Poněvadž experimentální měření probíhalo pouze v zimních měsících bylo zaměřeno 

na posouzení tepelné stability místnosti v zimním období. Další výzkum by bylo vhodné 

věnovat také letní tepelné stabilitě, která je v případě budov z lehkých konstrukčních systémů 

velmi důležitá s ohledem na možnosti nadměrného přehřívání interiérů. 
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