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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  6 
 

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. 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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3. Metody zpracování 

3.1.  Teoretická analýza pomocí analytických metod 

Analytické metody výpočtu chladnutí a ohřevu místností jsou založeny na těchto 

principech [2]  : 

• 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) [4], 

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

způsob) [5], 

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

(Laštovkův způsob) [6].   

 

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.  

 

3.1.1. Výpočet poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním období 

Analytická metoda dle ČSN 730540 – 4 [7] 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 [8]. 

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. 
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1. Teoretický popis analytické metody 

Pokles výsledné teploty místnosti (vnitřního prostoru) v zimním období  

∆ = ∆ − ∆ ( )             (1) 

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 ∗ ∗
( ) 	

∑( ∗ )
					            (2) 

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: 

∗ ∗ 						          (3) 

 

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

a při spárové průvzdušnosti (infiltraci) ze vztahu:    

= ∗ ∗	∑( 	 ∗ )		        (4) 

 

	 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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2. Výsledky výpočtů  

Pokles výsledné teploty místnosti v zimním období na různých materiálových 

variantách byl zpracován pomocí analytické metody v software Simulace 2015 [8].  

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.3.1.  

Tab.3.1: 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.3.2: 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.3.3. Jsou zde použity dva druhy materiálů pro tepelně izolační vrstvu 

konstrukcí stavby ohraničující vytápěný prostor od exteriéru.  

      Tab.3.3.: 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.3.1: Průběh poklesu výsledné teploty v průběhu 24 h v modulární buňce bez akumulace 

 

Na Obr. 3.1 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.3.4: 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.3.5. 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.3.5: 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. 3.6 a Tab. 3.7. 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.3.6.: 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.3.7: 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. 3.7 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.3.2: Průběh poklesu výsledné teploty v průběhu 24h v modulární buňce s akumulací 
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Na Obr. 3.2 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.  

3.1.2. Výpočet navrhovaného tepelného výkonu 

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

v budovách – výpočet tepelného výkonu [9]. 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. [10].  

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 [10].   

 

1. Teoretický popis analytické metody 

Tepelný výkon pro vytápěný prostor: 

Φ , = Φ , 	 +Φ , +Φ , 					  [W]         (5) 

 

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). 
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2. Výsledky výpočtů 

Teoretický výpočet byl zpracován v software Ztráty 2015 [11]. 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. 3.8.  

Tab.3.8 : 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.3.9: 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 
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Tab.3.10: 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. 3.10 a 3.11 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. 3.11. 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 [11]  

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

se to neprojeví.  

Tab.3.11: 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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3.1.3. 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 [12] 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 [13]. 

1. Teoretický popis analytické metody 

Výpočet potřeby tepla na vytápění , ,  je zpracován dle ČSN EN ISO 13790 [12]. 

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

zisků. 

 

, , = , , − , , ∗ 	 , , 			        (6) 

 

kde je   

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

, , = ( + ) ∗ − , 			 ∗        (7) 

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 [13]. 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.3.12.: 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.3.3: 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.3.15. 

Tab.3.13: 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.3.14: 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.3.15: 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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3.2.  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.  

3.2.1. 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.3.4: Pohled lehké modulární buňky 
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      Obr.3.5: 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. 3.6,  

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

pozinkovaný. 

 

  Obr.3.6: 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.3.7: 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.3.8: Řez střešní konstrukce lehké modulární stavby 

 

 

 

  Obr.3.9: 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. 3.16. 

Tab. 3.16.: 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.3.10: Použitá tepelná izolace v obvodových konstrukcích [14] 
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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.3.4. 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.3.13.  

 

 Obr.3.11: Průběh výstavby akumulační betonové stěny 

 

Obr.3.12: Pohled na téměř hotovou betonovou akumulační stěnu  
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Obr.3.13: Finální podoba betonové akumulační stěny v levé modulární buňce 

 

Tab. 3.17.: 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.3.14: Pohledy na elektrický nástěnný přímotop [15] 

 

 

Obr.3.15: 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.3.18. 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. 3.18.: 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. 3.18.: 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.3.16: Průběh instalace měřícího zařízení Ahlborn 

 

 

Obr. 3.17: Instalované měřící zařízení Ahlborn 
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Obr.3.18: Osazené teplotní čidlo pro měření teploty vnějšího vzduchu a relativní 
vlhkosti 

 

 

Obr.3.19: Osazené teplotní čidlo pro měření povrchové teploty 
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Shrnutí měřených fyzikálních veličin 

Pozice čidel je znázorněna na Obr.3.20 a Obr. 3.21, kde červené tečky představují instalovaná 

čidla a jsou seřazena v Tab. 3.19.  

Tab. 3.19.: 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.3.20: Pozice osazených teplotně-vlhkostních čidel v buňce bez akumulační stěny 
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Obr.3.21: Pozice osazených teplotně vlhkostních čidel v buňce s akumulační stěnou 

 

3.2.2. 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. 3.22, 3.23, 3.24. 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. 3.22, 3.23, 3.24 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.3.22: Průběh teplot při zátopu v modulárních buňkách v listopadu 2015 

 

 

 

Obr.3.23: Průběh teplot při zátopu v modulárních buňkách v prosinci 2015 
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Obr.3.24: Průběh teplot při zátopu v modulárních buňkách v lednu 2016 

 

SLEDOVÁNÍ POKLESU TEPLOTY PŘI KRÁTKODOBÉM VĚTRÁNÍ  

Na Obr. 3.25 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.3.25: Průběh teplot při krátkodobém větrání v modulárních buňkách v lednu 2016 

 



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

 

Ing. Marcela Černíková  38 
 

DOBA CHLADNUTÍ 

Časový průběh chladnutí je vidět Obr. 3.26, 3.27. 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.3.26: Průběh teplot při chladnutí modulárních buněk v listopadu 2015 

 

Obr.3.27: Průběh teplot při chladnutí modulárních buněk v lednu 2016 
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4. 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. 4.1.  a vliv různých materiálových variant vnitřní akumulační stěny Tab. 4.2. Bylo 

vyhodnoceno, že tyto modulární buňky nedovolují žádnou otopnou přestávku. 

V Tab.4.1. 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.4.1: 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.4.2: 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.4.2. Plynosilikátové tvárnice měly pokles výsledné 

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

experimentálního měření Obr. 4.1 a Obr. 4.2 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.4.3: 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.4.3.  
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Teoretická hodnota poklesu výsledné teploty v místnosti vychází 14,64°C  

po 2 hodinách otopné přestávky. 

 

Obr.4.1. Průběh chladnutí vnitřní teploty v modulárních buňkách v listopadu 2015 

 

 

Obr.4.2: 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. 4.4.  

Tab.4.4: Fázový posun teplotního kmitu obvodových stěn u řešených modulárních buněk  
dle  EN ISO 13786 [16]  ve výpočetním software Teplo 2015 [17]   

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.4.3: Rozložení teplot v obvodové stěně s vnitřní akumulační betonovou stěnou  
při průměrné vnější návrhové teplotě -1,2°C 
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Obr.4.4: 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. 4.5, 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. 4.4. 

Tab.4.5: 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 

[9]. 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. 4.6.   

Tab.4.6: 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 [9] 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. 4.6 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.4.5: 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. 4.5 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 [11] 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. 
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3. Ověření vlivu vnitřní tepelné akumulace na potřebu tepla na vytápění 

Teoretický výpočet byl v rámci disertační práce zpracován v software  

Energie [13]. 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.4.7 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 budov z lehkých konstrukčních systémů je důležitý účel užívání. V případě 

obytných budov nelze uvažovat uvedené otopné přestávky, viz Tab.4.7., z důvodu 

diskomfortu uživatelů. 

Tab.4.7: 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 s akumulační stěnou 

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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5. 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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6. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Ing. Marcela Černíková  50 
 

7. Použitá literatura 

[1] Podklady dostupné z http://oze.tzb-info.cz/akumulace-tepla 

[2] ŘEHÁNEK, Jaroslav. Tepelná akumulace budov. Praha: ČKAIT, 2002. ISBN 80-863-

6459-3. 

[3] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky ve znění pozdějších 

předpisů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

2011. 

[4] Krischer, O.: Neue  Wege bei der Wӓrmebedarfsrechnung für Gebӓude. VDI-Verlag. 

GMBH, Berlin, 1941 

[5] Šklover, A. M.:  Teploperedača periodičeskich teplovych vozdějstvij.  Gosenergoizdat, 

Moskva, Leningrad 1952 

[6] Laštovka, Z. Průběh vyhřívání místností s přerušovaným vytápěním. Strojnický obzor 

r. 1944, č. 21/22 

[7] ČSN 73 0540 - 4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2005. 

[8] Software Simulace 2015. Svoboda software. 

[9] ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách -Výpočet tepelného výkonu. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2005. 

[10] Kolektiv autorů vedený Vladimírem Valentou. Topenářská příručka 3. Agentura 

ČSTZ, Praha, 2007. ISBN 978-80-86028-13-2. 

[11] Software Ztráty 2015. Svoboda software. 

[12] ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na 

vytápění a chlazení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2009. 

[13] Software Energie 2016. Svoboda software. 

[14] Podklady dostupné z https://www.isover.cz/produkty/isover-unirol-plus 

[15] Podklady dostupné z https://www.mall.cz/elektricke-konvektory/aeg-wkl-1503-

u?gclid=EAIaIQobChMIw--1fnm2AIVx5UbCh15uAOsEAQYAyABEgIOPPD_BwE 

[16] ČSN EN ISO 13786 - Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné 

charakteristiky - Výpočtové metody. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2008. 



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

 

Ing. Marcela Černíková  51 
 

[17] Software Teplo 2015. Svoboda software. 

 

8. Seznam publikací 

[1] ČERNÍKOVÁ, M., HRUBÁ, B., LABUDEK, J., ORAVEC, P., BAĎUROVÁ, S. 
Srovnávací měření průvzdušnosti obálky budovy pasivního domu. In Structura 2011.  
Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2011, s. 14-22. 

[2] ČERNÍKOVÁ, M., LABUDEK, J., MARTINÍK, L., MICHNOVÁ, L. MIKROKLIMA 
POŽÁRNÍHO SCHODIŠTĚ V ZÁVISLOSTI NA SOLÁRNÍM ZÁŘENÍ. Sborník 
vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební, 2011, roč. XI, č. 2, s. 279-286. 

[3] KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, D., HRUBÁ, B., ČERNÍKOVÁ, M., LABUDEK, J., 
SILVIA, B. Měření průvzdušnosti laboratoria Žilinské univerzity. In Structura 2011. 
Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2011, s. 142-147. 

[4] HRUBÁ, B., ČERNÍKOVÁ, M., KUČEROVÁ, L., MARTINÍK, L. The Importance of 
a Fan Location in the Front Door in Measuring of the Air Permeability by the Blower 
Door Test.. In Buildings and Environment 2012 : digital proceedings : October 25th-
26th 2012, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. Brno : 
Vysoké učení technické v Brně, 2012, s. 159-162. 

[5] KUČEROVÁ, L., ČERNÍKOVÁ, M. POSOUZENÍ KVALITY PROVEDENÍ 
DETAILU STROPNÍ KONSTRUKCE. In Structura 2012 : II. ročník mezinárodní 
stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava : VŠB - Technická univerzita 
Ostrava, 2012, s. 149-154. 

[6] ČERNÍKOVÁ, M., ORAVEC, P., PANOVEC, V. MĚŘENÍ TEPELNĚ 
TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ SKEL OKENNÍCH VÝPLNÍ PO PĚTI LETECH 
UŽÍVÁNÍ. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební, 2012, roč. XII, č. No.1, 
s. 171-176. 

[7] SKOTNICOVÁ, I., GALDA, Z., TYMOVÁ, P., ČERNÍKOVÁ, M., JAROŇ, Z. VLIV 
MATERIÁLOVÉ SKLADBY NA DYNAMICKÉ TEPELNÉ CHOVÁNÍ 
STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ V LETNÍM OBDOBÍ. Sborník vědeckých prací VŠB-
TUO, řada stavební, 2012, roč. XII, č. 2, s. 417-426. 

[8] MICHNOVÁ, L., ČERNÍKOVÁ, M., HRUBÁ, B., MARTINÍK, L. MIKROKLIMA 
PASIVNÍ DŘEVOSTAVBY V ZÁVISLOSTI NA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU. In Structura 
2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava : 
VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012, s. 74-79. 

[9] LABUDEK, J., ČERNÍKOVÁ, M., MARTINÍK, L., MICHNOVÁ, L. Microclimate 
depending on solar raditation. Grand Journal [online], 2012, roč. 1, č. 1, s. 135-138. 



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

 

Ing. Marcela Černíková  52 
 

[10] KUČEROVÁ, L., ČERNÍKOVÁ, M. POSOUZENÍ KVALITY PROVEDENÍ 
DETAILU STROPNÍ KONSTRUKCE. In Structura 2012 : II. ročník mezinárodní 
stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava : VŠB - Technická univerzita 
Ostrava, 2012, s. 149-154. 

[11] SKOTNICOVÁ, I., PANOVEC, V., ČERNÍKOVÁ, M., KUČEROVÁ, L., 
MARTINÍK, L. Vliv tepelných mostů u modulárních staveb na jejich vnitřní prostředí 
a energetickou náročnost. In enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej 
konferencie : [17. október 2013, Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. 
Bratislava : STU Bratislava, 2013, s. 269-272. 

[12] KUČEROVÁ, L., HRUBÁ, B., ČERNÍKOVÁ, M. In Applied Mechanics and 
Materials. Volume 470. Trans Tech Publications, 2013, 

[13] KUČEROVÁ, L., ČERNÍKOVÁ, M., HRUBÁ, B. Thermal Technical Assessment of 
Selected Constructions of Wooden Houses. In Applied Mechanics and Materials. 
Volume 470. Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, 2014, s. 988-991. 

[14] MICHNOVÁ, L., HRUBÁ, B., ČERNÍKOVÁ, M. The effect of air condition on 
reduction of CO2 concentration in buildings for family housing. In enviBuild 2013 : 
zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, Univerzitná 
knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava : STU Bratislava, 2013, s. 318-323. 

[15] JAŠEK, M., ČESELSKÝ, J., VLČEK, P., ČERNÍKOVÁ, M., BERÁNKOVÁ, E. 
Aplication of BIM process by the evaluation of building energy sustainability. In 
enviBuild 2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : [17. október 2013, 
Univerzitná knižnica, Ventúrska 11, Bratislava]. Bratislava : STU Bratislava, 2013, s. 
57-60. 

[16] JAŠEK, M., ČESELSKÝ, J., VLČEK, P., ČERNÍKOVÁ, M., BERÁNKOVÁ, E. 
Aplication of BIM process by the evaluation of building energy sustainability. In 
Advanced Materials Research. Volume 899. Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, 
2014, s. 7-10. 

[17] HRUBÁ, B., ČERNÍKOVÁ, M., ZDRAŽILOVÁ, N., KUBEČKOVÁ, D. THE ISSUE 
OF BUILDING ENVELOPE OF MODULAR STRUCTURES. In SGEM 2014 : 
GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 
2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Green buildings 
technologies and materials, green design and sustainable architecture. Sofia : STEF92 
Technology Ltd., 2014, s. 387-392. 

[18] HRUBÁ, B., ČERNÍKOVÁ, M., KUBEČKOVÁ, D., PANOVEC, V. The modular 
construction - energy balance and airtightness. In EnviBuild 2014 : 18th-19th 
September 2014. Brno : Brno University of Technology, 2014, s. 36-39. 

 



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

 

Ing. Marcela Černíková  53 
 

[19] ČERNÍKOVÁ, M., HRUBÁ, B., PANOVEC, V. The influence of water vapor 
condensation on construction details of light construction. In 8th International 
Conference on Energy Planning, Energy Saving, Environmental Education 
(EPESE´15). [Itálie] : WSEAS Press, 2015, s. 137-141. 

[20] ČERNÍKOVÁ, M., PANOVEC, V. Course of temperature and humidity in the roof of 
light modular constructions. In 16th International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference: SGEM 2016 : nano, bio and green - technologies for a sustainable 
future : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume II. 
Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 71-76. 

[21] LABUDEK, J., GALDA, Z., GERGELA, P., ČERNÍKOVÁ, M. Technical 
Modifications Diffusion Properties of OSB. In 16th International Multidisciplinary 
Scientific GeoConference: SGEM 2016 : green buildings technologies and materials : 
conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Book 6 Volume 2. 
Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 261-267 


