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ANOTACE 

Klimatizace prostorů sálavými chladicími stropy je možnou alternativou úpravy stavu 
prostředí pro vytvoření optimálního tepelného komfortu bez vysokých nároků na distribuci 
vzduchu. Práce se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem systému s chladicím 
stropem s ohledem na dosažení tepelného komfortu. 
 V rámci řešení energetické bilance prostoru se sálavým chladicím stropem byl 
vytvořen matematický model řešící vnitřní a vnější tepelnou bilanci prostoru na základě 
teoretického popisu přenosových dějů v prostoru. Z obdržených výsledků  byly porovnány 
základní konstrukce chladicích stropů z hlediska energetické náročnosti. 

Pro vyhodnocení tepelného komfortu byl analyzován vliv geometrických podmínek 
(rozměry místnosti) a okrajových podmínek (povrchová teplota chladicího stropu, teplota 
okolních stěn) na výpočet střední radiační teploty. Pro sledování rozložení střední radiační 
teploty v prostoru se sálavým chladicím stropem a různými okrajovými podmínkami byl 
sestaven výpočtový program MRT analysis. Na základě rozboru výsledků střední radiační 
teploty byl systém s chladicím stropem porovnán, z hlediska dosažení tepelného komfortu, se 
systémem s převážně konvekčním přenosem tepla. 

Pro experimentální stanovení parametrů prostředí v prostoru klimatizovaném 
chladicím stropem bylo navrženo a sestaveno měřicí zařízení. Byly experimentálně 
vyhodnoceny podmínky tepelného komfortu osob v takto klimatizovaném prostoru, vč. 
proměření vertikálních teplotních profilů. Z naměřených profilů byl vyhodnocen součinitel 
přestupu tepla konvekcí podél chladicího stropu vč. nejistoty měření. Ke zjištění vlivu 
konvekčních proudů vznikajících podél zahřátých ploch oken na teplotu vzduchu v místnosti 
byl navíc proměřen vertikální průběh teplot v blízkosti modelu okna. Byla stanovena šířka 
proudu vzduchu vznikajícího podél zahřáté plochy okna a součinitel přestupu tepla konvekcí 
na povrchu okna. 

Na příkladu chladicího stropu v typické kancelářské budově byl počítačovou simulací 
(v softwaru ESP-r) zkoumán vliv přirozeného větrání a stínění oken na tepelný komfort. 
Výpočet v softwaru ESP-r respektující tepelnou kapacitu budovy, byl prováděn pro extrémní 
klimatické podmínky. Jak kritérium pro hodnocení byly zvoleny časové změny operativní 
teploty a předpokládaného tepelného pocitu PMV. 
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SUMMARY 

Air-conditioning based on radiant cooling ceilings is a viable option of maintaining 
optimum thermal conditions without great demands on air distribution in a space. The thesis 
deals with the theoretical and experimental research of cooling ceiling systems with respect to 
attainable levels of thermal comfort. 

A mathematical model solving the internal and external energy balance was created 
for a room with radiant cooling ceiling based on the theoretical description of heat transfer 
process within the studied space. The output from the model was used to compare different 
types of cooling ceilings from the viewpoint of their energy performance. 

The influence of the room geometry and boundary conditions (internal surface 
temperatures) on the mean radiant temperature was analysed. A software tool named MRT 
Analysis was developed to evaluate the mean radiant temperature patterns in a room with 
cooling ceiling under different boundary conditions. The system with cooling ceiling was 
compared to a predominantly convective air-conditioning system with respect to achievable 
levels of occupant's thermal comfort. 

A measuring system was designed and set up to assess experimentally the thermal 
environment in a test room with cooling ceiling. The vertical air temperature profiles and 
occupant's thermal comfort levels in the room were measured and evaluated. The convective 
heat transfer coefficient (incl. its uncertainty) on the cooling ceiling surface was calculated 
using the measured temperature profiles. The temperature patterns were measured along a 
vertical heated panel which simulated a shaded window in summer and its influence on the 
indoor air temperature; also the width of the vertical convective wall jet and the heat transfer 
coefficient on a warm window surface were studied experimentally. 

A typical office room with cooling ceiling was modelled in the ESP-r software. The 
influence of natural ventilation and window shading on the thermal comfort was studied using 
the simulations performed in ESP-r for an extreme summer period. Time variations of the 
operative temperature and predicted mean vote (PMV) were used as the assessment criteria. 
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1. ÚVOD 

Se zvyšujícími se nároky na pohodu prostředí a tím i na tepelný komfort osob a 
zároveň se snahou o snížení spotřeby energie je nutné klást si otázku jak takových zdánlivě 
protichůdných požadavků dosáhnout. Sálavé chladicí panely by mohly být v tomto směru 
účinným prostředkem. 

Tepelný stav prostředí nemá přímý vliv jen na fyzický, ale i na duševní stav člověka. 
Možnou alternativou úpravy stavu prostředí pro vytvoření optimálního tepelného komfortu 
osob v administrativních budovách, společenských prostorech aj., bez vysokých nároků na 
distribuci vzduchu, je klimatizace prostorů sálavými chladicími stropy. Citelná tepelná 
zátěž prostoru je odváděna velkoplošnými vodou chlazenými panely, které jsou instalovány 
většinou do podhledů místností, ale mohou být umístěny i přímo ve stropní konstrukci. 
Objemový průtok vzduchu paralelně pracujícího vzduchotechnického zařízení pak může být 
redukován pouze na potřebnou, minimální dávku čerstvého vzduchu. Pokud chladicí výkon 
stropu nepostačuje pro odvod tepelné zátěže, doporučuje se doplnit chlazení do přiváděného  
větracího vzduchu, např. zaplavovacím systémem. 

Sálavý přenos tepla mezi člověkem a okolím v porovnání s konvekčním přenosem se 
jeví výhodným jak z hlediska vytvoření tepelné pohody tak z hlediska spotřeby energie. Na 
tepelnou pohodu má výrazný vliv i povrchová teplota okolních ploch. V prostoru s chladicím 
stropem lze tedy udržovat poněkud vyšší teplotu vzduchu, než je tomu u klimatizačních 
systémů s konvekčním přenosem tepla. Pokud chceme zachovat v prostoru stejný tepelný 
komfort, jako při použití klimatizace s konvekčním přenosem tepla, bude teplota vzduchu ve 
vnitřním prostoru vyšší, podle dostupných údajů [23] až o 2 K, což vede k již zmíněným 
úsporám energie. 

Sálavý způsob chlazení je výhodný i z dalších hygienických hledisek, neboť ho 
neprovázejí  nežádoucí účinky jakými jsou hluk, nebo případný průvan. Investičně jsou však 
systémy chladicích stropů poměrně náročné.  

Chladicí stropy jsou moderním klimatizačním systémem, který se uplatňuje zejména 
v západní části Evropy. 
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1.1. HLAVNÍ CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE  

Určujícím kritériem pro hodnocení tepelného komfortu v prostoru je operativní 
teplota. V prostoru s chladicím stropem je ovlivněna především teplotou vzduchu a střední 
radiační teplotou. Vzhledem k tomu, že na střední radiační teplotu má výrazný vliv povrchová 
teplota okolních ploch, jeví se jako účelné provést detailní rozbor vlivu sálání. Pro tuto 
specifickou vlastnost chladicích stropů nelze při jejich návrhu použít standardních postupů 
jako při návrhu konvekčního klimatizačního systému. 

V prostoru s chladicím stropem dochází k přenosu tepla radiací a konvekcí. 
Konvekční tok tepla vznikající podél chladicího stropu je funkcí povrchové teploty panelu a 
teploty proudu vzduchu přímo pod panelem. Nejspolehlivější výsledky lze získat tehdy, když 
je teplota proudu vzduchu  měřena v blízkosti oblasti vzniku vyvinutého proudění pod 
panelem. Avšak velmi málo literatury zabývající se přestupem tepla popisuje tento děj na 
základě tohoto faktu. Většina literatury vztahuje součinitel přestupu tepla k teplotě v pásmu 
pobytu osob, tj. asi 1,65 m nad podlahou.  

V některých případech může být teplota vzduchu proudícího kolem stropu (tím i 
přestup tepla) výrazně ovlivněna konvekčními proudy v místnosti vznikajícími podél 
zahřátých ploch (oken) a není shodná se střední teplotou vzduchu měřenou v pásmu pobytu 
osob (do výše  1,65 m).  Pro zpřesnění podmínek přenosu tepla se jeví vhodné provést v rámci 
řešení disertační práce podrobnější teoretickou i experimentální analýzu přestupu tepla podél 
vodorovné i svislé plochy. 

Na základě znalosti teoretického řešení přenosu tepla v prostoru s chladicím stropem 
se jeví účelné analyzovat energetickou bilanci systému a stanovit oblast použití chladicích 
stropů v závislosti na dosahovaném chladicím výkonu resp. na tepelné zátěži.  

Disertační práce navazuje na literární odkazy týkající se poznatků v oblasti sálavého 
chlazení a na práce započaté v rámci grantových řešení, které s disertací bezprostředně 
souvisejí. Práce si klade za cíl řešení zejména následujících úkolů: 

 
a) stanovit podmínky tepelného komfortu osob v prostoru s chladicím stropem 

b) zpřesnit dosavadní poznatky o přenosu tepla na chladicích stropech a to jak v části 
sálavé složky, tak i v části přenosu tepla prouděním 

c) definovat a zhodnotit oblast použití chladicích stropů v závislosti na tepelné zátěži 

d) analyzovat energetickou bilanci systému s chladicím stropem  

 
Téma práce je svým záběrem poměrně široké a je jisté, že existují různé možnosti 

řešení dle směru pohledu. K řešení vytčených cílů byla nejprve vypracována literární rešerše 
daného problému, která podává přehled o současném stavu poznatků u nás i ve světě. 
Teoretická část práce je provedena tak, aby na jejím základě bylo možno provést matematický 
model prostoru s chladicím stropem a následně i energetickou bilanci systému. K řešení 
přispěje i experimentální měření ve zkušební komoře s chladicím stropem v měřítku 1:1. Pro 
vlastní řešení disertační práce budou použity následující metody: 

 
a) teoretický a analytický rozbor daného problému 

b) matematický model sdílení tepla v prostoru s chladicím stropem  

c) experimentální měření ve zkušební komoře v měřítku 1:1 

d) simulační počítačové modelovaní softwarem ESP-r 
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1.2. ŘEŠENÍ A USPOŘÁDÁNÍ PRÁCE 

Disertační práce se zabývá zejména teoretickým a experimentálním výzkumem 
sálavých chladicích stropů z hlediska dosažení optimálních parametrů prostředí v takto 
klimatizovaném prostoru. Jednotlivé kapitoly se vždy věnují samostatnému tématu od podání 
základních informací, přes teoretické základy až po experimentální řešení práce. Většina 
kapitol je v úvodu doplněna o vztahy popisující řešenou problematiku, na jejichž základě je 
práce postavena. Na konci každé kapitoly je proveden stručný závěr dosažených poznatků. 
 Existuje mnoho příspěvků diskutujících o výhodách a nevýhodách sálavých chladicích 
stropů, tepelném komfortu, dimenzovaní, účinnosti či energetické náročnosti tohoto systému. 
Kritická literární rešerše, která je uvedena v úvodu práce, slovně shrnuje výsledky autorů 
zabývajících se problémem chladicích stropů ať už z hlediska tepelného komfortu, 
počítačového modelování či spotřeby energie. 

V druhé části této kapitoly jsou chladicí stropy základně rozděleny s poukázáním na 
jejich výhody a nevýhody. V neposlední řadě je zde uveden přehled aplikací chladicích stropů 
v konkrétních budovách. 

 
V prostoru s chladicím stropem dochází k přenosu tepla konvekcí a radiací. V kapitole 

2 je teoreticky popsána tepelná bilance v prostoru s následným rozborem obou přenosových 
jevů. V první části kapitoly je popsán konvekční přenos tepla podél svislé stěny a následně 
podél vodorovné plochy resp. chladicího stropu. Publikované hodnoty součinitele přestupu 
tepla a kriteriálních rovnic jsou pro jednotlivé případy porovnány. V druhé části je proveden 
stručný rozbor přenosu tepla sáláním v takto klimatizovaném prostoru.  

 
Kapitola 3 bezprostředně navazuje na předchozí partii, neboť je zde vypracován 

matematický model prostoru s chladicím stropem, který je založen na detailním rozboru 
přenosu tepla v takto klimatizovaném prostoru popsaném v kapitole 2. Model řeší 
energetickou bilanci prostoru s chladicím stropem a to jak ve vnitřním prostoru, tak vně 
systému. Matematický model vychází z teorie výpočtu velkoplošného sálavého vytápění [17], 
který je aplikován na systém stropního chlazení. Pro výpočet jednotlivých tepelných toků jsou 
použity vztahy, které byly zjištěny na základě literární rešerše daného problému, nebo 
experimentálně ověřeny (viz kapitola 5). 

 
Kapitola 4 se obecně zabývá hodnocením tepelného komfortu v prostoru 

klimatizovaném chladicím stropem. Jako základ pro hodnocení tepelného komfortu v prostoru 
je stanovení střední radiační teploty, proto je tomuto problému věnována zvýšená pozornost. 
S použitím tabulkového procesoru byl sestaven program pro výpočet střední radiační teploty 
na základě známých přístupů. V závěru kapitoly je vypracován rozbor geometrického 
uspořádání prostoru s chladicím stropem, jež poukazuje např. na vliv výšky místnosti na 
střední radiační teplotu. 

 
Veškerá experimentální měření v  disertační práci jsou popsána v kapitole 5. 

V úvodním odstavci je popsáno navržené experimentální zařízení. Další části kapitoly se 
věnují samotnému experimentu.  

Hlavní část experimentální etapy je věnována měření parametrů tepelného stavu 
prostředí v klimatizovaných prostorech s chladicími stropy v závislosti na funkčních 
parametrech klimatizačního systému (chladicích stropů včetně větrání). Pro tyto experimenty, 
bylo experimentální zařízení vybaveno příslušným měřicím zařízením. Na základě měření 
parametrů tepelného stavu prostředí byl vyhodnocen tepelný komfort v takto klimatizovaném 
prostoru pro různé teplotní případy. Současně byly proměřovány teplotní profily v místnosti 
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ve čtyřech různých rovinách, na jejichž základě byl vyhodnocen součinitel přestupu tepla 
konvekcí podél chladicího stropu.  

Samostatně byl měřen vliv konvekčních proudů, vznikajících podél zahřáté plochy 
okna, na teplotu vzduchu v místnosti. Z naměřených výsledků byly stanoveny teplotní profily 
podél zahřáté plochy okna a součinitel přestupu tepla konvekcí. 

 
Výsledky měření tepelného stavu prostředí byly vyhodnoceny ve formě ukazatele 

tepelného pocitu člověka. Z naměřených hodnot byl rovněž vyhodnocen stupeň obtěžování 
průvanem.  Výsledky součinitele přestupu tepla podél chladicího stropu i podél zahřáté 
plochy okna jsou porovnány s publikovanými vztahy.  

 
Možností využití simulačního počítačového modelování v programu ESP-r, s ohledem 

na řešení optimálního tepelného komfortu v prostoru s chladicím stropem se zabývá kapitola 
6. Na příkladu typové kanceláře je sledován průběh chování vnitřních teplotních podmínek 
bez instalace chlazení a s použitím chladicího stropu. Variantně byly použity pasivní chladicí 
prvky budov jako stínění či přirozené větrání okny. 

 
Na závěr jsou výsledky práce shrnuty do kompaktního celku vč. způsobů využití a 

nových poznatků ve zkoumané oblasti. 
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1.3. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 Základní informace o sálavých systémech podává příručka ASHRAE [1]. Je zde 
poukázáno na hlavní výhody a nevýhody užití sálavých panelů a na jejich konkrétní aplikaci 
ve vybraných budovách. Dále jsou zde popsány základní principy sdílení tepla v prostoru se 
sálavými panely a jednotlivé kapitoly se věnují přenosu tepla sáláním, konvekcí a následně 
kombinací obou jevů. V kapitole týkající se navrhování sálavých systémů je provedeno 
rozdělení sálavých panelů dle konstrukce a na závěr je zde popsán postup návrhu chladicích 
panelů na konkrétním příkladu. Obdobné, avšak poněkud stručnější informace podává i 
německá příručka pro vytápění a klimatizaci [54].  
 Na zmíněnou literaturu navazuje ve svém článku Conroy [18], který shrnuje základní 
poznatky o přenosu tepla v prostorách s chladicím stropem, tak jak je definuje ASHRAE [1]. 
Zmiňuje se o základních výhodách a nevýhodách systému. Dále rozebírá stanovení povrchové 
teploty panelu resp. teploty vstupní vody tak, aby se předešlo orosování. Dochází 
k jednoznačnému závěru, že ke kondenzaci vodní páry na povrchu stropu nemůže dojít, 
pokud bude systém správně navrhnut a teplota vstupní vody bude zvolena o 2 – 3 K vyšší než 
je teplota rosného bodu. 
 Obecně se zmiňuje o chladicích stropech ve svém článku i Mumma [44]. Zabývá se 
problémem kondenzace, velikostí chladicího výkonu a především otázce úspory pořizovacích 
nákladů. Jako mezní hodnotu chladicího výkonu panelů uvádí 95 W/m2. Podle něj lze učinit 
systém s chladicím stropem finančně atraktivním, bude-li se dodržovat šest specifických 
kroků, mezi něž patří například udržení teploty rosného bodu co nejníže jak je to jen možné 
(uvádí hodnotu 11 °C), což je v našich podmínkách poměrně těžko dosažitelné. 
 
Tepelný komfort 
 Loveday [38],[39] uskutečnil experimentální měření tepelného komfortu na 184 
lidských subjektech ve zkušební komoře, zkonstruované tak aby se podobala běžné kanceláři. 
Komora dlouhá 5,4 m, 3 m široká a 2,8 m vysoká  byla vybavena chladicím stropem 
v kombinaci se zdrojovým systémem větrání. Chladicí strop pokrýval 90% z aktivní plochy 
stropu a byl složen z šesti jednotlivých panelů paralelně připojených na vodní rozvod. 
Zdrojové větrání je zajišťováno velkoplošnou válcovou výustí umístěnou na přední stěně 
místnosti. Odvodní otvor je umístěn na protější stěně. Místnost je dále vybavena nábytkem a 
její podlaha je pokryta kobercem tak jako klasická kancelář. V místnosti jsou 4 kancelářská 
místa s počítačem a stolní lampou. Během experimentu byly kontrolovány všechny parametry 
prostředí: poměr přívodního vzduchu, teplota vzduchu, relativní vlhkost, účinná teplota 
okolních ploch a povrchová teplota stropu. V první fázi autoři měřili vliv teploty chladicího 
stropu na zdrojový proud přiváděného vzduchu. Tepelná zátěž prostoru byla 64 W/m2 plochy 
podlahy a komora byla větrána intenzitou 3,9 h-1 s konstantní teplotou přiváděného vzduchu 
19°C. Závěrem experimentu je, že kombinace chladicího stropu se zdrojovým větrání může 
mít za následek destrukci zdrojového proudu při nízkých povrchových teplotách stropu (14 – 
16°C). Při vyšších teplotách (18 – 21°C) je zdrojový proud přítomen s tím, že laminární 
mezní vrstva je silně potlačena s nepříznivým důsledkem na kvalitu vzduchu v pásmu pobytu 
osob. V příspěvku je dále dokázáno, že Fangerův model ve formě  ISO 7730 je platný pro 
předpověď tepelného komfortu sedících osob vykonávajících kancelářskou práci v místnosti 
s takovýmto typem klimatizace. Pro celkový tepelný komfort se jeví jako nejpřijatelnější volit 
hodnoty povrchové teploty stropu v rozmezí mezi 16 – 18°C. 
 
Počítačová simulace 
 Počítačovému modelovaní systému s chladicím stropem se věnují i další práce, 
publikované především na odborných konferencích. Vlivu chladicích stropů na kvalitu 
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vzduchu v místnosti větrané zdrojovým větráním s použitím CFD se věnuje Brohus [14]. 
Cílem jeho práce bylo prozkoumat změnu rychlostního pole v takto klimatizované místnosti, 
kdy většinu tepelné zátěže odvádíme chladicím stropem. Simulace byla provedena na 
jednoduchém modelu místnosti o rozměrech 8 x 6 x 4 m s uplatněním symetrie. Celková 
tepelná zátěž byla nasimulována pomocí konvektivních zdrojů tepla. Autor simuloval na dvou 
odlišných případech. V prvním případě činila 12 W/m2, ve druhém 31 W/m2 (vztaženo na m2 
podlahy).  Výměna  vzduchu  byla v jednotlivých  případech  0,8 h-1 resp. 2,1 h-1. Teplota 
přívodního vzduchu byla volena tak, aby teplota na odvodu byla 25°C. Při vlastní simulaci byl 
zvolen standardní model turbulence k-ε. Simulace chladicího stropu je provedena stanovením 
povrchové teploty stropu. Výsledkem simulací jsou obrazy proudění v místnosti s chladicím 
účinkem stropu a bez něj (pouze zdrojové větrání). V případě použití jen zdrojového větrání, 
hlavní proud vzduchu je horizontální a přilne k podlaze; pouze blízko zdrojů tepla se tento 
proud mění na vertikální. V druhém případě, za použití chladicího stropu pro odvod veškeré 
tepelné zátěže, jsou vidět odlišnosti. Přívodní vzduch se chová skoro jako izotermní a 
vzhledem k tomu, že dochází k většímu směšování vzduchu, dominantní proud již není 
horizontální. Významně také narostla celková rychlost proudění v prostoru. Z výsledků 
simulace rozložení škodlivin v takto klimatizovaném prostoru je vidět značný vliv chladicího 
stropu na transport nečistot.  
 
 Numerický třírozměrný model obývané místnosti a experimentální měření v  
místnosti se sálavým chladicím stropem vytvořil Miyanaga [42].  Ve svém článku se věnuje 
počítačové analýze tepelného pocitu lidí v takto klimatizovaném prostoru za ustáleného stavu. 
Autor vytvořil počítačový model místnosti, která obsahovala  36x36x26 buněk. Model byl 
proveden na základě skutečné experimentální místnosti. K simulaci tepelné výměny tepla 
konvekcí a radiací mezi člověkem a okolím byl vytvořen detailní třírozměrný model lidského 
těla. Model se skládal ze tří základních částí, hlavy, těla a nohou. Teplota pokožky a tepelný 
odpor oděvu byl zadán pro každou partii. Celkem bylo použito dvou takových modelů. 
K vytvoření modelu byl použit CFD program -  Phoenics. Vlastní měření bylo realizováno 
v experimentální místnosti s vodou chlazeným sálavým panelem. Přívodní a odvodní otvory 
byly umístěny ve spodní části místnosti u podlahy. Rychlost přiváděného vzduchu v ústí 
otvoru byla 0,67 m/s. V místnosti byla udržována teplota vzduchu 26 – 29 °C a relativní 
vlhkost vzduchu 40 – 50%. Povrchová teplota chladicího stropu byla 20°C. Parametry 
prostředí  byly sledovány v několika bodech místnosti a po minutových intervalech 
zaznamenávány.  Vyhodnocení tepelného pocitu bylo prováděno celkem na 72 skutečných 
lidských subjektech s průměrným věkem 26,4 roku, z nichž polovina byly ženy. Střední 
tepelný odpor oděvu byl 0,5 clo a předpokládaná aktivita 1,0 met. Osoby byli vystaveny 
účinku prostředí po dobu 30 minut a každých 10 minut odpovídali na tepelný pocit podle 
kriteria PMV. Autor provedl porovnání vertikálního teplotního profilu naměřených a 
vypočtených hodnot pro nastavenou teplotu vzduchu 28°C a zjistil, že vykazují dobrou shodu. 
Dále autor porovnává hodnoty PMV indexů získaných měřením parametrů prostředí, simulací 
s hodnotami tepelného pocitu získanými na  lidských subjektech, v závislosti na operativní 
teplotě. Zde je vidět určitý rozptyl hodnot, zejména ve srovnání s hodnotami získanými 
měřením parametrů prostředí. Na základě rozdílných výsledků mezi měřením a simulačním 
výpočtem zavedl tzv. modifikovaný PMV index. 
 
 Mnoho autorů se věnuje kombinaci zdrojového větrání s chladicím stropem, někdy 
označovaným jako “komfortní chlazení”. Alamdari [3],[4] se ve svém příspěvku zaobírá 
distribucí vzduchu a tepelným prostředím v takto klimatizovaném prostoru. Autor počítačově 
simuloval prostor s chladicím stropem pomocí CFD (Computer Fluid Dynamics) za použití 
standardního modelu turbulence k-ε. Počítačová simulace byla uskutečňována na modelu 
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skutečné laboratorní kanceláře o rozměrech 4,5 x 4,5 x 3,3 m s chladicím stropem umístěným 
ve výšce 2,7 m. Jedna stěna byla venkovní se 45% zasklením. Letní simulace byla 
uskutečněna pro venkovní teplotu vzduchu 25°C. Součinitel prostupu tepla venkovních stěn a 
okna byl 0,5 resp. 3 W/m2K. Intenzita výměny vzduchu v místnosti byla zvolena na 3,5 h-1 a 
teplota přiváděného vzduchu byla v rozmezí 21 – 22 °C. Vnitřní tepelné zisky byly nastaveny 
na hodnotu 20 W/m2 (vztaženo na 1 m2 podlahy) při simulaci pouze zdrojového větrání a na 
60 W/m2 při simulaci zdrojového větrání v kombinaci s chladicím stropem. Autor prezentuje 
výsledky takovýchto simulací v podobě obrazů proudění a rozložení teplot, z kterých 
vyhodnocuje předpokládané průběhy rozložení teplot a rychlostí a tyto potom srovnává 
s experimentálním měřením ve skutečné laboratorní kanceláři. Ačkoliv autor vybavil svůj 
model zasklením, nezabývá se však možným vznikem teplého konvekčního proudu podél 
osluněného povrchu okna v letním období. Při použití pouze zdrojového větrání může při 
tepelné zátěži větší než 25 W/m2 dojít k tepelné nepohodě a proto autor v závěru doporučuje  
tento systém doplnit právě systémem s chladicím stropem. Počítačová simulace i 
experimentální měření potvrzují velmi příznivé hodnoty tepelného komfortu v takto 
klimatizované  místnosti. 
 

Rees [55],[56] ve svém příspěvku studuje proudění a přenos tepla v kancelářském 
prostoru vybaveném zdrojovým větráním a chladicím stropem. Autor experimentálně měřil ve 
skutečné komoře a paralelně s tímto měřením prováděl numerický výpočet. Komora o 
rozměrech 5,43 x 3,08 x 2,78 m jejíž tvar není symetrický reprezentuje kancelář pro dvě 
osoby. Zdrojové větrání zajišťovala  půl-válcovitá vyústka, umístěná v ose jedné z kratších 
stěn komory. Odvodní otvor byl umístěn nade dveřmi na protější stěně. Chladicí strop  tvoří 
88 % z celkové plochy stropu. Vnitřní tepelný zisk místnosti byl simulován čtyřmi počítači 
s celkovou tepelnou zátěží 800 W nebo1200 W, což odpovídá 45 resp. 72 W/m2. Autor 
proměřoval teplotní profily v pěti místech takto uspořádané místnosti se současným měření 
povrchových teplot okolních stěn včetně chladicího stropu. Numerický model vytvořený 
v CFD obsahoval celkem 103 320 buněk a při výpočtu byl použit model turbulence k-ε. Autor 
porovnává výsledky experimentálního měření s výsledky počítačového modelu  v podobě 
bezrozměrných teplotních a rychlostních profilů a dochází k poměrně dobré shodě výsledků. 

 
Experimentální práce 
 Experimentálním měřením v měřící místnosti za účelem zjištění vlivu systému s 
chladicím stropem na tepelný komfort a na kvalitu vzduchu v místnosti se zabýval Kulpmann 
[37]. Měření byla uskutečňována v místnosti s půdorysnou plochou 5 x 4 m a výškou 2,87 m. 
Jako vnitřních zdrojů tepla sloužily čtyři elektricky vytápěné modely člověka, dvě zářivky a 
dva modely počítačů. K simulaci vnějších tepelných zisků sloužila jedna stěna nebo podlaha 
místnosti, která byla vytápěna vodním systémem. Variantně bylo použito i větrání prostoru 
minimální dávkou čerstvého vzduchu. Teplota okolního vzduchu byla udržována na hodnotě 
střední teploty povrchu stěn v místnosti. V práci jsou publikovány teplotní profily v takto 
klimatizovaném prostoru, naměřené za různých podmínek nastavení vnitřních a vnějších 
zdrojů tepla. Z publikovaných teplotních profilů je možné vidět, že v pásmu pobytu osob 
prakticky nedochází k výrazné změně teplotního gradientu. Teprve ve vzdálenosti cca 30 cm 
od chladicího stropu je patrný výraznější pokles teplot. V případech, ve kterých bylo použito 
větrání i pro odvod části tepelné zátěže, je patrný pokles teploty v pásmu u podlahy. 
Příspěvek rovněž  prezentuje rozložení koncentrací v takto klimatizovaném prostoru.  

Behme [11] zjišťoval v testovací komoře vztah mezi rychlostí vzduchu v pásmu 
pobytu osob a výkonem chladicího stropu. Rovněž se zabývá problémem možného nebezpečí 
vniku průvanu od přirozeného proudění vznikajícího od vnitřních zdrojů tepla. Měření 
uskutečnil v testovací komoře o rozměrech 3 x 3 x 3 m s chladicím stropem, který pokrýval 
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cca 90% z celkové plochy stropu. Větrací systém nebyl instalován. K měření bylo použito 
vnitřních elektrických zdrojů tepla. Autor provedl proměření rychlosti v prostoru s různým 
uspořádáním zdrojů tepla. Výsledky měření sestávají z rychlosti proudění vzduchu, intenzity 
turbulence, tepelné zátěže resp. chladicího výkonu stropu. Měření ukazuje, že rychlost 
proudění je funkcí chladicího výkonu stropu. Výsledky ukazují různé průběhy rychlosti 
proudění vzduchu v závislosti na chladicím výkonu, při různém druhu uspořádání vnitřních 
zdrojů tepla. Autor dochází k závěru, že v prostorách s chladicím výkonem menším než 100 
W/m2 nebezpečí vzniku průvanu prakticky nehrozí.  

Stejný autor se rovněž zabýval kvalitou vzduchu (IAQ) v prostorách klimatizovaných 
chladicím stropem [10]. Autor proměřoval distribuci značkovacího plynu ve zkušební 
komoře. Autor rozebírá různé možnosti větrání takového prostoru a to konkrétně zdrojovým a 
směšovacím způsobem. Dochází k závěru, že je-li je kvalita vzduchu v pásmu pobytu osob 
hlavní prioritou, může být chladicí strop kombinován se zdrojovým větráním.V takovém 
případě bude dosažena dobrá kvalita vzduchu v kombinaci s tepelným komfortem. Pro 
kancelářské prostory se jeví z tohoto hlediska jako výhodné, když zdrojovým větráním 
odvedeme kolem 20 – 25 % tepelné zátěže. Naproti tomu kombinace se směšovacím 
způsobem větrání je výhodná především z hlediska rovnoměrného rozložení koncentrací, ale 
je nezbytně nutné správně navrhnout přiváděcí výusti tak, aby  bylo zamezeno vzniku 
průvanu. 

 
 Přehled o standardních testovacích metodách používaných pro stanoveni výkonu 
chladicích panelu popisuje Kochendorfer [35]. Ve svém příspěvku se autor podrobně zabývá 
testem dle DIN 4715. Dle této normy se test panelů provádí v uzavřené komoře o rozměrech 4 
x 4 x 3 (d x š x v) s dobře izolovanými stěnami (k < 0,04 W/m2K) s tloušťkou izolace 10 cm. 
Vzduch se do prostoru nepřivádí. Chladicí strop je zavěšen 30 cm pod vlastním stropem 
komory. Tepelná zátěž prostoru je uskutečňována pomocí 12 elektricky vytápěných 
simulátorů, symetricky rozmístěných v prostoru komory, jejichž výkon je regulován. Měření  
parametrů prostředí se provádí ve středové ose komory. Při testu se provádí měření výsledné 
teploty (1,1 m nad podlahou) a teplot vzduchu (0,1; 1,1; 1,7; 2,4 a 2,65 m). Dále se provádí 
měření povrchových teplot okolních stěn a teploty vody na přívodu a zpátečce. Ke zjištění 
možného vzniku průvanu se provádí ještě měření rychlosti proudění vzduchu. V článku je 
popsáno sedm druhů chladicích panelů, které jsou rozděleny podle konstrukce. Výsledky 
měření výkonu jednotlivých konstrukcí jsou prezentovány v podobě charakteristických 
křivek.  
 
 Experimentální práci v měřící komoře, sloužící ke stanoveni podmínek pro návrh 
systému s chladicím stropem, uskutečnil Tan [68]. Experiment byl situován v měřící místnosti 
o rozměrech 7,2 x 5,4 x 2,5 m s chladicím stropem (70% pokrytí) a zdrojovým systémem 
větrání. Místnost byla instalována uvnitř většího prostoru a byla dobře izolovaná od okolních 
vlivů (100 mm izolace). Pro simulaci vnitřních zdrojů tepla bylo použito osmi elektricky 
vytápěných (60 W/osobu) modelů sedících osob, jejichž povrch činil 1,56 m2 (průměrná 
hodnota pro obyvatele  Japonska). Dále bylo nasimulováno osvětlení (18 W/m2) a vybavení 
kanceláří (PC). Výměna vzduchu v místnosti se pohybovala v rozmezí 3,8 až 10,5 h-1, 
přičemž teplota přívodního vzduchu byla nastavena na konstantní hodnotu 22°C. Povrchová 
teplota stropu byla variantně 16 až 24 °C. Experiment publikovaný v článku se skládá ze tří 
částí, kterými jsou  měření tepelného stavu prostředí, měření stáří vzduchu (účinnosti větrání) 
a vyhodnocení tepelného komfortu na lidských subjektech. Měření tepelného stavu prostředí 
bylo uskutečňováno v jedné vertikální ose místnosti, ve které byl měřen teplotní profil. Dále 
byla měřena povrchová teplota všech stěn, výsledná teplota a vlhkost. Stáří vzduchu bylo 
monitorováno značkovacím plynem SF6 ve stejné vertikální rovině jako teplota vzduchu. 
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Měření tepelného komfortu bylo uskutečněno na celkem 14 lidských subjektech, přičemž 
vždy osm z nich bylo vystaveno po dobu 60 min podmínkám tepelného stavu prostředí 
v měřící komoře. Tepelný odpor jejich oděvu byl vždy 0,6 clo a vykonávaná činnost byla 
lehká práce vsedě. Tepelný pocit dotázaných byl získán každých 10 min. Výsledky ve formě 
grafů ukazují vertikální teplotní profily a stáří vzduchu v takto klimatizovaném prostoru. 
V první fázi vyhodnocení experimentu je zde diskutováno o vlivu chladicího výkonu stropu 
na teplotní gradient. Z výsledků je viditelná změna gradientu teploty se zvětšujícím se 
chladicím účinkem stropu, který byl měněn v rozsahu 0 – 60 % z celkového chladicího 
výkonu. V pásmu u podlahy (do 20 cm) je zřejmý vliv zdrojového větrání a tato změna se zde 
příliš neprojevuje, naproti tomu u stropu je patrný výrazný pokles teploty. V další fázi byl 
vyhodnocen vliv teplotního gradientu na stáří vzduchu. Distribuce stáří vzduchu v místnosti 
naznačuje vytvoření čisté a znečištěné zóny. Rozhraní mezi oběma je patrné kolem 1 m nad 
podlahou. Tato tendence je prakticky zřejmá ve všech případech měření.  Jako poslední byl 
vyhodnocen vliv teplotního gradientu na tepelný komfort přítomných osob. Ačkoliv bylo 
vyhodnocení tepelného pocitu jednotlivých subjektů prováděno na poměrně malé skupině 
dotázaných osob, z výsledků je patrný prudký nárůst procenta nespokojených osob (PPD 
index) se zvětšujícím se teplotním gradientem. 
 
Spotřeba energie 
 Někteří autoři se věnují problému chladicích stropů z hlediska nízké spotřeby 
energie, což je považováno za jednu z největších výhod tohoto systému. Například Brunk [13] 
provedl porovnání vzduchového systému s různým uspořádáním systému s chladicím stropem 
právě z tohoto hlediska. Celkem je zde zmíněno šest různých druhů systémů: 

1) Vzduchový systém s proměnným průtokem vzduchu se stropní distribucí  
2) Chladicí strop v kombinaci se zdrojovým větráním s konstantním průtokem vzduchu 
3) Chladicí strop v kombinaci ze zdrojovým větráním a s přídavným chladicí stropem 

s přirozeným chlazením 
4) Chladicí strop v kombinaci s větrání konstantním přívodem vzduchu se stropní 

distribucí 
5) Jako případ 4 s přídavným chladicím stropem s přirozeným chlazením 
6) Jako případ 5 s akumulací tepla do ledu 

 Autor došel k závěru, že vhodným použitím sálavého systému s chladicím stropem, 
může být spotřeba energie zredukována až na poloviční hodnotu, ve srovnání se vzduchovým 
systémem. Z hlediska pořizovacích nákladů je však takový systém značně náročný, což 
článek nezmiňuje. Vzhledem k tomu, že to bývá při výběru systému často prioritní, bylo by 
dobré uvádět spotřebu energie systému ve vztahu k pořizovacím nákladům. 
 

Sodec [63] porovnával vzduchový (VAV) systém a systém s chladicím stropem z 
hlediska spotřeby energií pomocí simulačního programu TRNSYS. V článku je rovněž 
porovnána pořizovací cena  zmíněných systémů a požadavek na prostor pro strojní zařízení. 
Vzduchový systém pracuje pouze s venkovním vzduchem. Klimatizační jednotka je vybavena 
deskovým rekuperátorem ZZT (s účinností 80 %), ohřívačem, chladičem, vodním 
zvlhčovačem a dohřívačem vzduchu.  Pracovní rozdíl teplot je 8 °C se stropním přívodem 
vzduchu. Chladicí voda 6/12 °C je upravována v chladicím systému s chladicími věžemi. 
Systém s chladicím stropem je kombinován se vzduchovým systémem. Podstatná část tepelné 
zátěže místnosti je odváděna chladicím stropem. Přívodní vzduch pracuje s konstantní, 
minimálním množstvím čerstvého vzduchu (8 m3/hm2) s pracovním rozdílem teplot 5 °C. 
Teplota přívodní vody do chladicího stropu je 16 °C. Vodní rozvod chladicího stropu je 
napojen přes výměník tepla na centrální rozvod chladicí vody o spádu 6/12 °C. Při vhodných 
nízkých venkovních teplotách je možné použit “přirozené chlazení“. Z tohoto důvodu je 
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chladicí strop ještě napojen na rozvod vody přímo z chladicí věže. Pro kalkulaci nákladů a 
spotřeby energie byly použity údaje odpovídající území střední Evropy. Tepelná zátěž 
simulovaného prostoru byla 56 W/m2, alternativně 46 nebo 75 W/m2. Předpokládaná doba 
provozu byla od 8:00 do 20:00 hodin.  Porovnání pořizovací ceny obou systémů ukazuje 
(pokud ignorujeme cenu, která souvisí se záborem prostoru), že systém s chladicím stropem 
bude při vyšší hodnotě tepelné zátěže prostoru  q > 55 W/m2 cenově příznivější. Důvodem je 
nižší cena za klimatizační jednotku, neboť s vyšší tepelnou zátěží se zvyšují nároky na přívod 
energií a tím i na velikost jednotky. Oproti tomu klimatizační jednotka pro větrání místnosti 
s chladicím stropem zůstává stejná. Pokud se do výpočtu ještě zahrne požadavek na cenu za 
zastavěný prostor, bude systém s chladicím stropem vycházet cenově výhodnější již od  q > 
50 W/m2. Z hlediska spotřeby energií vychází příznivěji systém s chladicím stropem a to 
v provedení s “přirozeným chlazením“, nebo i bez něj. Autor dochází k závěru, že pořizovací 
cena systému s chladicím stropem může být až o 20 % nižší než vzduchového systému, v 
závislosti na chladicím výkonu. Spotřeba energie systému s chladicím stropem  je o 10 až 20 
% nižší než u VAV systému. Při porovnání použití chladicích panelů v kombinaci se 
směšovacím či zdrojovým způsobem větráním, vychází z energetického hlediska cca o 17 % 
výhodnější použít směšovacího způsobu, což je dáno vyšším pracovním rozdílem teplot. 

 
 Úsporou energie sálavých chladicích systémů u komerčních budov na základě 
numerického modelování se věnuje Stetiu [65]. Simulace na příkladu budovy v různých 
lokalitách USA je pro porovnání provedená jak na systému s  chladicím stropem, tak na 
vzduchovém (VAV) systému. Referenční kancelář umístěná uprostřed objektu o ploše 22,5 
m2 je orientovaná na JZ a je vybavená oknem o ploše 4,5 m2. Provozní doba budovy je 
stanovena od 8 do 17 hodin. Vnitřní tepelnou zátěž prostoru tvoří 275 W od vybavení a 115 
W od osob, z čehož 75 W je citelné teplo a 40 W teplo vázané. Kancelář je obývána 
maximálně dvěmi osobami. Během doby, kdy větrání nebylo v provozu, byla simulována také 
infiltrace s průtokem vzduchu 13,5 m3/hod. Sálavý chladicí panel byl navržen tak, aby byla 
v místnosti udržována teplota vzduchu 24 ± 1°C. Teplota přívodní vody byla různá pro různé 
lokality. Pro účely simulace byla regulace systému nastavena jako on/off funkce. Větrací 
systém s konstantním průtokem vzduchu zajišťoval přívod čerstvého vzduchu do místnosti. 
Teplota přívodního vzduchu byla 20°C, relativní vlhkost 65%. Pro porovnání byl vždy 
nasimulován i vzduchový systém (VAV), jehož velikost byla odlišná pro různé lokality. 
Předmětem zkoumání bylo celkem 11 lokalit v různých částech USA. Výsledky jsou 
vyhodnoceny na základě simulačního výpočtu v programu RADCOOL a DOE-2.  Simulace 
byla prováděna vždy ve vybraném, pro jednotlivé lokality typickém týdnu. Výsledky ukazují, 
že budovy vybavené sálavým chladicím stropem mohou pracovat na jakémkoliv místě v USA 
s malým rizikem kondenzace, ovšem je vždy zapotřebí poněkud odlišná strategie větrání. 
Zvláště v případech, kdy je systém použit v lokalitě s vysokou relativní vlhkostí vzduchu, je 
nutné tuto vlhkost odvádět průběžným větráním suchým vzduchem.  Na zmíněném příkladu 
kancelářské plochy vybavené chladicím stropem je ukázáno, že ve všech zkoumaných 
lokalitách je spotřeba energie nižší než u vzduchového (VAV) systému. V průměru je 
možnost úspory energie  cca 30 % s tím, že v lokalitách kde je klima teplé a vlhké  je úspora 
energie samozřejmě nižší než v případě lokalit s nízkou relativní vlhkostí. 
 
 Srovnání konvekčního klimatizačního systému se systémem se sálavým chladicím 
stropem z hlediska tepelného komfortu, spotřeby energie a ceny provedl rovněž Imanari [30]. 
Tepelný komfort byl vyhodnocen na základě experimentu se 74 dotazovanými osobami 
v zasedací místnosti. Místnost s plochou podlahy 33 m2  a výškou stropu 2,7 m byla vybavena 
chladicím stropem, který pokrýval 56 % z celkové plochy stropu. Venkovní stěna byla 
vybavena dvěma okny o rozměrech 1,8 x 1,7 m.  Větrání místnosti bylo směšovací 
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s přiváděcími a odváděcími otvory umístěnými rovněž ve stropě. Z důvodu možného 
diskomfortu vlivem sálavé asymetrie byla povrchová teplota stropu omezena na 18 až 22 °C 
při chlazení a na 27 až 30 °C při vytápění. Pro porovnání tepelného komfortu bylo 
uskutečněno několik měření s použitím buď konvekčního systému, nebo systému s chladicím 
stropem. Pět ze sedmi experimentů bylo na mužských subjektech, dva na ženských. Ve dvou 
případech bylo použito obou systémů pro vytápění místnosti. Většina dotazovaných osob byla 
zaměstnána jako administrativní pracovníci s oblekem, jehož tepelný odpor činil zhruba 0,6 
clo. Osoby pobývali v prostorách vždy 2 hodiny, během čehož byli každých 15 minut 
dotázáni na hodnotu tepelného  pocitu. Výsledky ukazují, že skoro 80 % dotázaných volilo za 
komfortní či “skoro komfortní“systém s chladicím stropem oproti systému s konvekčním 
přenosem tepla (AHU), který volilo jen kolem 60 % dotázaných. Dokonce při použití 
sálavého stropu pro vytápění volilo tento systém jako komfortní více dotázaných. Výsledky 
zřetelně dokazují, že systém se sálavým stropem je schopný vytvořit komfortnější prostředí 
než klasický, konvekční systém. K porovnání spotřeby energie a nákladů při použití různých 
druhů klimatizačních systémů byl vytvořen numerický simulační model. Celková plocha 
klimatizovaných místností umístěných ve 3., 4. a 5. patře šestiposchoďové administrativní 
budovy v Tokiu, činila 1764 m2. V případě použití byla plocha stropu ze 70 % pokryta 
sálavými stropními panely. Obsazenost místností byla 7 m2/osobu; vnitřní tepelné zisky 
tvořily 37,5 W/m2 plochy podlahy. Předmětem zkoumání byly celkem 4 různé uspořádání 
klimatizačních zařízení: konvekční vzduchový systém, vzduchový systém s regulací vlhkosti 
(předehřívač ve VZT jednotce), systém s chladicím stropem v kombinaci s VZT jednotkou a 
systém s chladicím stropem, VZT jednotkou a odvlhčovacím zařízením. Povrchová teplota 
chladicích panelů byla udržována 2°C nad teplotou rosného bodu. Ve všech případech bylo do 
místnosti přiváděno stejné množství 8,2 m3/hm2 

čerstvého vzduchu. Pro výpočet bylo vybráno 
celkem 14 odlišných dnů obsahujících 12 dní měsíčního průměru a 2 dny letního a zimního 
extrému. Doba provozu zařízení byla vždy od 8 do 16 hodin. Porovnáním výsledků celkové 
spotřeby energie vychází příznivěji systém s chladicím stropem cca o 10 % oproti 
konvekčnímu vzduchovému systému. Z publikovaných výsledků může být řečeno, že systém 
se sálavými stropními panely vytváří komfortnější prostředí s menšími nároky na spotřebu 
energie. Z hlediska pořizovacích nákladů vychází systém s chladicím stropem mírně 
nepříznivěji než vzduchový, avšak vzhledem k úspoře energií autoři předpokládají návratnost 
investic od 1 do 17 roků v závislosti na tržní ceně stropních panelů. 

 
Dalším, kdo se zabýval problémem sálavých stropních panelů byl Miriel [41], který 

experimentálně i simulačně studoval tento systém z hlediska výkonu, tepelného komfortu a 
spotřeby energie. Zkušební místnost s plochou podlahy 14 m2 byla opatřena stropními panely, 
které pokrývaly 63 % z celkové plochy stropu. Místnost s dvojitým zasklením  orientovaná na 
západ byla umístěna ve zkušební budově ve francouzském městě Rennes. Stropní panely byly 
při experimentech použity jak pro chlazení tak pro vytápění.Vstupní teplota vody byla 
regulována třícestným ventilem na primárním okruhu. Pro měření výkonu panelů bylo použito 
celkem 80 čidel. Ty sloužily k měření vnitřních a vnějších klimatických podmínek, parametrů 
tepelného komfortu a teplotních podmínek vodního systému. Během každého testu (4-6 dní) 
byly podmínky nastaveny na konstantní hodnotu. Měření byla prováděna se zataženými či 
vytaženými roletami a s nastavenými vnitřními zisky či bez nich. Aby se předešlo riziku 
orosování panelů při chlazení, byla minimální teplota vstupní vody cca 16 °C. Chladicí výkon 
panelů byl v rozmezí 30 – 60 W/m2 při vnitřní teplotě nastavené na 26 °C. Při vytápění se 
tepelný výkon sdílený z povrchu stropu pohybuje v rozmezí 40 až 80 W/m2, přičemž 80 % je  
přeneseno sáláním a zbylých 20% konvekcí. Teplota vzduchu v místnosti byla nastavena na 
20 °C. Simulační model místnosti byl proveden v programu TRNSYS. Chlazení bylo 
simulováno během jednoho vybraného týdne v červenci, s tím, že chladicí strop byl v provozu 
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od 6 do 19 hodin. Citelná tepelná zátěž prostoru byla asi 500 W. Teplota v místnosti byla 
udržována na 27 °C a povrchová teplota panelů byla celý den pod 20 °C. Podmínky 
v místnosti byly zachovány po celou 5 denní simulaci. Výsledky ukazují dobrou shodu 
nasimulovaných a naměřených výsledků. Autoři uvádějí i hodnotu součinitele přestupu tepla 
konvekcí podél panelů, který má hodnotu 3 W/m2K. Režim vytápění byl v provozu od 8 do 16 
hodin během třech dní v březnu. Výsledky průběhu vnitřní teploty vzduchu ukazují dobrou 
shodu s experimentálním měřením.  Závěrem autoři konstatují, že ač je výkon systému se 
sálavými panely určitým způsobem omezen, může být s výhodou použit jak pro chlazení, tak 
pro vytápění. Z důvodu zabránění kondenzace při režimu chlazení autoři doporučují udržovat 
povrchovou teplotu panelů minimálně 17 °C.  

 
 Rozsáhlou práci o počítačovém modelovaní systému s chladicím stropem zaměřenou 
především na jeho vliv na kvalitu vnitřního prostředí a spotřebu energie publikoval Niu [45]. 
Na základě počítačového modelování, autor  rozebírá kvalitu tepelného komfortu a rozložení 
koncentrací v takto klimatizovaném prostoru a porovnává dosažené výsledky i s jinými 
systémy. Práce je dále zaměřena na posouzení systému s chladicím stropem z pohledu 
spotřeby energie, ve srovnání se vzduchovými (konvekčními) systémy. 

 
Praktické aplikace 

Roulet [57] ve svém článku prezentuje jednu z možných konstrukcí rozlehlých 
sálavých panelů a rozebírá příklady použití takovýchto panelů pro úpravu vzduchu v 
klimatizovaných prostorách jak v průmyslu tak i v obytných budovách. Sálavé panely, které 
autor popisuje, svojí konstrukcí připomínají spíše deskové otopné těleso. Panely jsou 
vyrobeny ze dvou plechů, které jsou  v pravidelných roztečích bodově svařeny k sobě tak, aby 
vznikl prostor pro průtok vody. Tloušťka plechů je 0,6 mm, šířka 860 mm a délka 1520 nebo 
2360 mm. Voda protéká vzniklým prostorem mezi plechy a je z 98% v přímém kontaktu 
s vnitřním povrchem panelů. Povrch panelu je z lesklého kovu, což je pro použití jako 
sálavého povrchu nevhodné pro nízkou hodnotu poměrné zářivosti (<10 %). Pro praktické 
použití bývá panel obyčejně natřen průhlednou nebo bílou barvou. Přestup tepla mezi vodou a 
povrchem je  takto konstruovaného panelu velmi dobrý. Autoři uvádějí, že při rozdílu 
povrchové teploty panelu a teploty vzduchu v místnosti 10 K dosahuje jejich panel tepelného 
toku až 100 W/m2 panelu,  což je hodnota poměrně vysoká. To platí pro horizontální 
uspořádání, u vertikálního je hodnota tepelného toku o něco nižší. V závěru článku se autor 
zabývá možnou aplikací sálavých panelů v praxi jak pro chlazení tak pro vytápění. Především 
si všímá výhod použití sálavých panelů v kancelářích a v zasedacích místnostech 
administrativních budov či v průmyslu. Z hlediska teplotní stability a nízké hlučnosti je 
systém vhodný i pro použití v různých laboratořích. Autor uvádí i zajímavou aplikaci 
sálavých panelů v občanských budovách, konkrétně na svislých stěnách v obývacím pokoji. 
 

Praktickou aplikací systému se sálavým chlazením či vytápěním se zabývá rovněž 
Simmonds [62]. V úvodu autor uvádí základní vstupní podmínky při návrhu sálavých panelů. 
Na třech různých případech (kancelářský prostor, maloobchodní prodejna a víceúčelový 
prostor) ukazuje, že tepelný komfort takovýchto prostor může být s úspěchem dosažen s 
použitím sálavých chladicích panelu. Autor presentuje průběhy vnitřního klimatu v  
maloobchodní prodejně vytápěné sálavými panely. Na příkladu kancelářské budovy se 
značným podílem prosklené fasády uvádí průběh vnitřní teploty a střední radiační teploty 
během dne v lednu a v červnu při použití sálavých panelů pro vytápění resp. pro chlazení.  

 
V sérii článků seznamuje Ferstl [23] odbornou veřejnost nejen na Slovensku s 

poznatky, týkající se použití chladicích stropů jak pro chlazení tak i pro vytápění. Věnuje se 
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zde problematice sálavého chlazení a jeho vlivu na tepelnou pohodu člověka. Autor uvádí, že 
pokud chceme zachovat v prostoru stejný tepelný komfort, jako při použití klimatizace 
s konvekčním přenosem tepla, bude teplota vzduchu ve vnitřním prostoru vyšší až o 2 K, což 
umožní i výraznou úsporu energie. Dále je zde proveden podrobný popis jednotlivých druhů, 
aplikací a montáže plastových či kovových chladicích panelů. Jeden z článků na pokračování 
diskutuje o možnosti použití sálavých panelů i pro vytápění. V závěrečných kapitolách se 
autor věnuje zásadám pro dimenzovaní chladicích stropů dle německé normy DIN 4715, což  
je doplněno praktickým vzorem výpočtu.  
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1.4.  CHLADICÍ STROPY 

Chladicí stropy je možné rozdělit podle konstrukce na otevřené a uzavřené. Základní 
konstrukce jsou zobrazeny na Obr. 1.1 Otevřené chladicí stropy (někdy nazýváme 
konvektivní) jsou  charakteristické svými otvory či mezerami, které umožňují proudění 
vzduchu až ke stropu. U otevřených chladicích stropů  převažuje konvektivní složka přenosu 
tepla mezi povrchem stropu a okolním vzduchem. Naopak uzavřené (sálavé) chladicí stropy 
pracují převážně se sálavou složkou tepelného toku. Z hlediska tepelného toku, by měly být 
uzavřené chladicí stropy na horní straně vždy izolovány. Obecně lze říci, že výkon otevřených 
chladicích stropů je asi o 10% vyšší, než u stropů uzavřených. Toto zvýšení je dáno 
výraznějším vznikem přirozeného proudu vzduchu v místnosti.  

Podíl konvektivní složky u sálavých chladicích stropů je asi 40%. Jedná se o přirozené 
proudění teplého vzduchu vznikajícího podél vnitřních zdrojů tepla. Zbytek, tedy 60% 
výkonu náleží sálavému účinku. 

 

 
a)  b) 

 
Obr. 1.1 Základní konstrukce chladicích stropů, a) uzavřené b) otevřené provedení 
  
 

Na Obr. 1.2 je možné vidět různé možnosti uspořádání chladicích stropů. Ve sloupci 
vlevo je postupně zobrazen sálavý chladicí strop umístěný v betonové stropní konstrukci, pod 
ním chladicí panely umístěné v podhledové konstrukci položené na aktivní plochu stropu. 
Další příkladem je provedení chladicího stropu ve formě lamel upevněných na vodní potrubí, 
které je pevně fixované ke stropní desce a poslední v řadě je chladicí strop v podobě 
protlačovaných profilů s vodními kanály a vlisovaným měděným potrubím v otevřeném 
provedení. Vpravo je nejprve chladicí strop v provedení modulačních klima desek, pod ním 
neizolovaný strop umístěný v podhledové konstrukci a dále uzavřený chladicí strop 
z lisovaných profilů. Nakonec otevřený chladicí strop v provedení nasazovacích lamel. 
Potrubí jsou v chladicím stropu obvykle kladeny meandrovitým způsobem, s tím, že každý 
panel je samostatně napojen na chladicí vodu. 
 
 
1.4.1. VÝVOJ A HISTORIE SYSTÉMU 

Systém sálavých panelů není systémem novým i když původní systém známý jako 
Crittall, založený na patentu holanďana J.K.C. van Doorena z roku 1932, byl navržen pouze 
pro účely vytápění. Velké množství budov postavených v 50. – 60. letech minulého století 
bylo vybaveno právě tímto systémem. Systém je složen z potrubního systému meandrovitě 
vloženého do masivní stropní konstrukce. Rekonstrukce tohoto typu budov je nyní aktuálním 
tématem a vzhledem k tomu, že  zde není přítomno nucené větrání a prostor pro instalaci 
vzduchového systému je omezený, tak i možnost stropního chlazení může být určitým 
východiskem. 
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V dnešní době, kdy většina kancelářských budov je tvořena z lehkého, převážně  
proskleného pláště a konstrukční výška stropu bývá nižší se již takový systém nepoužívá. Do 
popředí se dostávají nové materiály, především plasty, s jejichž pomocí lze vytvořit poměrně 
lehký strop, který se bez větších problémů umístí do podhledu či přímo na strop. Klimatizační 
systém s chladicím stropem je relativně účinný chladicí systém, který je v poslední době 
populární zejména pro novostavby v západní části Evropy.  

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

 
g) 

 
h) 

 
Obr. 1.2 Různé možnosti uspořádání chladicích stropů 

a)   Chladicí strop jako součást stropní konstrukce 
b)   Modulační klima deska 
c)   Chladicí panely umístěné v podhledové konstrukci opatřené izolací  
d)   Chladicí panely umístěné v podhledové konstrukci bez izolace 
e)   Lamelový chladicí strop upevněný na vodní potrubí 
f)   Chladicí strop v podobě protlačovaných profilů s vodními kanály  
g)   Otevřený chladicí strop v podobě protlačovaných profilů s vodními kanály 
h)   Otevřený chladicí strop s lamelami upevněnými na vodní potrubí 
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1.4.2. VÝHODY A NEVÝHODY CHLADICÍCH STROPŮ 

Jako každý systém, má i systém s chladicím stropem svoje výhody a nevýhody. 
Obecně je lze shrnout do následujících bodů. 

 
Výhody: •  kvalita tepelného komfortu 

•  nízká spotřeba energie 
• přívod minimálního množství čerstvého vzduchu 
•  menší nároky na rozvody vzduchu 
•  hlukové parametry 
•  odpadá nebezpečí vzniku průvanu 
 

Nevýhody: •  investiční náklady 
•  nebezpečí orosování 
•  nelze jimi odvádět teplo vázané ve vodní páře 
•  omezení výkonu 

 
Teplota přívodní vody do chladicího stropu se volí tak, aby nedocházelo k orosování 

povrchu panelu (povrchová teplota panelu musí být vyšší než teplota rosného bodu vzduchu 
proudícího kolem panelu). Zpravidla se teplota přívodní vody tw1 volí ≥16 °C, maximálně 
20°C. Teplotní rozdíl odváděné a přiváděné chladicí vody bývá v rozmezí 2 ≤ ∆T ≤ 4 K.  

Chladicím stropem je možné odvádět pouze citelnou tepelnou zátěž. Teplo vázané ve 
vodní páře je nutné odvádět průtokem vzduchu paralelně pracujícího vzduchotechnického 
zařízení. Tento průtok může být redukován pouze na potřebnou, minimální dávku čerstvého 
vzduchu. Nejčastěji bývá systém s chladicím stropem kombinován se zdrojovým větráním. 

Spotřeba energie je jedním z často diskutovaných témat v souvislosti s rostoucí cenou 
energie. Existuje mnoho autorů zabývajícími se tímto problémem, kteří jednoznačně 
poukazují na možné úspory energie v rozsahu 10 – 30 % oproti vzduchovému systému.  

 
 

1.4.3. APLIKACE POUŽITÍ CHLADICÍCH STROPŮ V PRAXI 

Použití klimatizačního systému s chladicím stropem je určitým způsobem omezeno. 
Tato omezení v podstatě vyplývají z již zmiňovaných výhod a nevýhod systému. 

Bylo zmíněno, že ve většině případů nelze chladicím stropem obložit celou 
půdorysnou plochu stropu.  V praxi je možné počítat  s obložením cca 50 – 80 %. To je 
základní omezení použití systému s chladicím stropem. 

Použití chladicích stropů, vzhledem k jejich charakteristické vlastnosti (tj. odvod 
pouze citelného tepla),  je prakticky vyloučené v prostorách s vysokou vlhkostí. Rovněž 
použití tohoto systému pro shromažďovací prostory, jakými mohou být např. koncertní sály, 
kina,  či zasedací místnosti se jeví jako nevhodné, vzhledem k vysoké obsazenosti těchto 
prostor. Osoby pobývající v takových prostorech produkují teplo vázané ve vodní páře a navíc 
je nutné přivádět značné množství čerstvého vzduchu nuceným větráním. Toto množství 
vzduchu často postačuje i pro odvod celkové tepelné zátěže. 

Následující odstavce popisuji možnosti využití systému klimatizace v konkrétních 
budovách. 

 
Administrativní budovy 

Nejčastější a nejvýhodnější se jeví použití chladicích stropů pro kanceláře 
administrativních budov. Kanceláře v moderních budovách s významným podílem lehkých, 
prosklených fasád jsou značně zatíženy citelnými tepelnými zisky, zejména sluneční radiací. 
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Zanedbatelné však nejsou ani zisky od vnitřních zdrojů tepla, jakými mohou být např. 
elektrická zařízení (PC, kopírovací stroje, tiskárny) či osvětlení. 

Centrální zónová klimatizační jednotka pracující se 100% čerstvého vzduchu pak 
přivádí do kanceláří pouze minimální požadované množství vzduchu pro osoby, které slouží 
zároveň pro odvod vázaného tepla. 

Většinou bývá teplota přiváděného vzduchu do místnosti konstantní a výkon panelu je 
regulován termostatickým ventilem. V některých případech je možné navrhnou panely pro 
skupinu místností (zónu) a vzduchový systém pak zajišťuje individuální úpravu prostředí 
každé místnosti. 

 
Nemocnice 
 Použití systému se sálavými panely se v posledních letech osvědčilo pro nemocniční 
pokoje. Systém je vhodný především z následujících důvodů: 
 

• zajištění teplotně stálého prostředí 
• prakticky nehlučný systém 
• nevyžaduje údržbu uvnitř prostoru 
• nezabírá místo v místnosti 
• možné použití i pro vytápění 
• neznečišťuje prostor 
 
Potrubní systém může být proveden ve dvou či čtyř-trubkovém provedení. Trojcestné 

směšovací ventily, bývají umístěny v chodbě tak, aby jejich případná údržba byla prováděna 
bez obtěžování pacientu. Tento systém může být s výhodou používán také v nemocničních 
prostorách kde pobývají mentálně postižení pacienti. V takovýchto prostorách je totiž 
požadováno minimální vybavení zasahující do prostoru, aby se předešlo možnému zničení 
zařízení či sebepoškození. 

 
Průmyslové aplikace 

Použití chladicích panelů v průmyslových budovách není tak časté, avšak i v této 
oblasti našly své uplatnění a to zejména v západní časti Evropy. Nároky na pohodu prostředí, 
a tím i tepelný komfort osob pracujících v průmyslu se stále zvyšují a sálavé chladicí panely 
mohou být v tomto směru velmi účinným prostředkem. 

 
Ostatní aplikace 

Stropní panely mohou najít dále široké uplatnění např. v muzeích, letištních 
terminálech, vestibulech, atp. V poslední době se dostává do popředí zájmu i tzv. osobní 
větrání. Jedná se o větrání, kdy je přívod vzduchu uskutečňován pouze minimální dávkou 
čerstvého vzduchu, který je přiváděn přímo do dýchací zóny člověka. Taková dávka však 
nepostačuje k odvodu citelné tepelné zátěže prostoru, proto se systém přívodu vzduchu musí 
kombinovat s paralelně pracujícím chladicím systémem. Systém s chladicím stropem by mohl 
být v tomto směru možnou alternativou. 
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1.5. ZÁVĚR 

Literární rešerše podává přehled o stavu problematiky a je patrné jak široký může být 
přístup k řešení jednotlivých oblastí daného tématu. Přínosem literární rešerše je  posouzení 
vhodnosti jednotlivých metod, ať už simulačních (CFD, TRNSYS, PHOENIX), nebo 
experimentálních (forma dotazování, měření parametrů prostředí) pro řešení disertační práce. 
Ze získaných materiálů lze provést určitou analýzu dosažených výsledků na základě 
porovnání s ostatními autory, kteří se daným tématem, i když třeba jen okrajově, zabývali. 
Podnětné jsou především výsledky týkající se tepelného komfortu (Miyanaga, Loveday, atd.) 
přestože v některých případech  není zcela zřejmé pro jaké okrajové podmínky byly dané 
hodnoty zjištěny.  
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2. SDÍLENÍ TEPLA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM 

 V prostoru s chladicím stropem dochází k přenosu tepla konvekcí a radiací. Vzduch se 
v prostoru pohybuje vlivem tepelné konvekce vznikající podél zdrojů tepla. Ohřátý vzduch 
stoupá vzhůru ke stropu, kde změní směr vlivem konvekce vznikající podél stropu a vrací se 
zpět do pásma pobytu osob. Tento mechanismus zajišťuje přirozenou cirkulaci vzduchu v 
místnosti. To platí za předpokladu pokud v místnosti není instalován nucený přívod vzduchu, 
nebo pokud přiváděný vzduch neovlivňuje proudové pole v místnosti, čehož bývá dosaženo 
v kombinaci se zdrojovým větráním. Sdílení tepla v místnosti s chladicím stropem je patrné z 
Obr. 2.1.  

 Cílem následujících odstavců je provedení podrobného rozboru všech přenosových 
jevů, které vstupují do naznačeného bilančního výpočtu. Jedná se především o sdílení tepla 
volnou konvekcí a radiací. Závěry z teoretického rozboru sdílení tepla, budou použity pro 
samotné řešení tepelné bilance prostoru, na jejímž základě bude sestaven matematický model.  

Z Obr. 2.1 a následných bilančních rovnic je zřejmé, že exaktní výpočet sálavého 
chlazení by byl poměrně obtížný a zdlouhavý. Zejména stanovení povrchových teplot všech 
stěn omezující prostor, ale i povrchových teplot vnitřních zdrojů tepla jakými mohou být 
např. počítače je prakticky nemožné. S použitím určitých předpokladů a zjednodušení 
vedoucích k řešení lze naznačený bilanční výpočet, popsaný rovnicemi (2.1) až (2.4), 
poněkud zjednodušit. Sestavení matematického modelu je popsáno v následující kapitole.  

 

 
Obr. 2.1 Sdílení tepla v místnosti s uzavřeným chladicím stropem   
 
 

Následující bilanční rovnice matematicky popisují sdílení tepla v prostoru s chladicím 
stropem podle Obr. 2.1. Soustavu čtyř rovnic tvoří tepelná rovnováha vzduchu, stěn a oken 
společně s rovnicí tepelné pohody. 
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Tepelná bilance větracího vzduchu 
 

( )ao ap kstr ke kč ko ksV c t t Q Q Q Q Qρ − + = + + +   (2.1)  
 
Tepelná bilance osálaných stěn 

 

ts os ks sstr esQ Q Q Q Q+ = + +   (2.2)  

 
Tepelná bilance oken 
 

to ko ostr os eoQ Q Q Q Q= + + +   (2.3)  

 
Zjednodušená rovnice tepelné pohody 
 

2a u gt t t+ =   (2.4)  

 
kde: Qkstr ............... tepelný tok sdílený konvekcí z povrchu stropu    [W]  

 Qko ................. tepelný tok sdílený konvekcí z povrchu okna [W]   
 Qks ................. tepelný tok sdílený konvekcí z povrchu okolních stěn  [W]  
 Qke ................ tepelný tok sdílený konvekcí od elektronického vybavení  [W]  
 Qestr ............... tepelný tok sdílený sáláním mezi el. vybavením a chl. stropem  [W]  
 Qeo ................ tepelný tok sdílený sáláním mezi el. vybavením a oknem  [W]  
 Qes ................. tepelný tok sdílený sáláním mezi el. vybavením a stěnami  [W]  
 Qoc ................ tepelný tok sdílený sáláním mezi oknem a chl. stropem  [W]  
 Qos ................ tepelný tok sdílený sáláním mezi oknem a okolními stěnami [W]  
 Qsstr ............... tepelný tok sdílený sáláním mezi okolními stěnami a stropem  [W]  
 Qto ................. tepelný tok procházející oknem [W]   
 Qts ................. tepelný tok procházející stěnami [W]   
 Qkč ................ tepelný tok odváděný z povrchu těla konvekcí [W]   
 Qsč ................. tepelný tok odváděný z povrchu těla sáláním [W]   

 Qm .................celkový tělesný metabolismus [W]   
 ta ................... teplota vnitřního vzduchu    [°C] 

 tao .................. teplota odváděného vzduchu    [°C] 
 tap .................. teplota přiváděného vzduchu    [°C] 
 tg ...................výsledná teplota    [°C] 
 tok ..................střední povrchová teplota okna    [°C] 
 ts ....................střední povrchová teplota okolních stěn    [°C] 
 tstr...................střední povrchová teplota chladicího stropu    [°C] 
 tu ...................střední radiační teplota    [°C] 
 

2.1. PŘENOS TEPLA KONVEKCÍ 

Sdílení tepla prouděním (konvekcí) se vyskytuje u tekutin, které konají makroskopický 
pohyb, tedy proudí. Uměle vyvolané proudění (ofukování, odsávání) se nazývá vynucená 
konvekce. V situaci, kdy proudění nastane vlivem samotného sdílení tepla, tedy vlivem ohřátí 
tekutiny od tepelného zdroje, nazýváme toto proudění přirozená konvekce. Pokud probíhá 
přirozená konvekce v neomezeném prostoru mluvíme o konvekci volné. 
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2.1.1.  PŘESTUP TEPLA 

Součinitel přestupu tepla konvekcí je veličina vyjadřující hustotu tepelného toku při 
rozdílu teplot 1 K. Základní definice je dána Newtonovým ochlazovacím zákonem 

 

k k sq  = (t  - t )     α ∞ [W.m-2] (2.5)  

 
a tepelný tok sdílený konvekcí z povrchu stěny pak  bude 
 

k sQ = S (t  - t )     α ∞ [W] (2.6) 

  
kde: qk  ..................plošná hustota tepelného toku konvekcí  [W.m-2]  

 αk  .................součinitel přestupu tepla konvekcí [W.m-2.K-1]  
 ts  ................... teplota stěny [°C]   
 t∞  .................. teplota tekutiny mimo termokinetickou mezní vrstvu [°C]  

 S  ................... teplosměnná plocha  [m-2]  
 
 
2.1.2. KRITERIÁLNÍ ROVNICE 

 Vzhledem k tomu, že tepelná konvekce je poměrně složitý jev, na který nelze uplatnit 
prakticky použitelnou univerzální teorii, je nutné se vždy omezit na konkrétní případy.  

Zdrojem převážných potíží v nauce o tepelné konvekci je součinitel přestupu tepla 
αk. Τen závisí na parametrech obecně popisujících vynucené či přirozené obtékání stěny [53] 

 

k tek ptek vtek sf ( L, , p, , ,c ,c , ,T ,T ,g,.....)α ρ ν λ β ∞=  (2.7) 

 
 V případě, že se omezíme na zkoumaný případ, kterým je stacionární přirozená 

konvekce, některé veličiny odpadnou a pokud použijeme přibližné metody řešení, můžeme 
vliv některých méně významných proměnných zanedbat. S výhodou se zde uplatní teorie 
fyzikální podobnosti, umožňující koncentrovat informace v bezrozměrných podobnostních 
číslech – kriteriích. Zjednodušená obecná kriteriální rovnice pro zkoumaný případ pak bude 
mít tvar 

 
Nu Nu(Gr,Pr)=  (2.8) 

 
v níž se jednotlivá kritéria určí jako 
 

l
Nu

α
λ

=  (2.9) 

 

Pr
a

ν=
 

(2.10) 

 
3 3

2 2

s
s

s

gl gl
Gr (T T )

v

ρ ρ
β

ν ρ
∞

∞

−
= = −   (2.11) 
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2.1.3. SDÍLENÍ TEPLA PŘI VOLNÉM PROUDĚNÍ TEKUTINY 

Volné proudění vzniká působením tíhových sil. Volné proudění tekutiny vzniká 
v okamžiku, kdy vztlaková síla je větší než síla třecí a síla setrvačná. Při ohřevu ( + ) nebo 
ochlazování ( - ) tekutiny je teplotní rozdíl v termokinetické mezní vrstvě  [59] 

 

∆t = ± (Ts - T) (2.12) 
 
 který vyvolá v gravitačním poli vztlakovou sílu 
 

F = gρβ∆t  (2.13) 
  

Z rovnováhy vztlakové a třecí síly bylo odvozeno Grashoffovo kriterium Gr pro volné 
proudění tekutiny (2.11). Za určující rozměr l dosazujeme do Grashoffova kriteria rozměr 
tělesa, který spadá do vektoru gravitace. 

 
 

2.1.4. KONVEKTIVNÍ PROUDY PODÉL SVISLÝCH STĚN 

  Při malé výšce stěny a malém rozdílu teplot stěny a okolního vzduchu (výška kolem 
0,5m a ∆T do 50K) proudí vzduch po celé délce stěny laminárně. Při větších rozdílech teplot 
přejde laminární vrstva v turbulentní, která se ve větší vzdálenosti od podlahy (stropu) 
odtrhává od stěny ve formě vírů [27]. Turbulentní proudění nastane tehdy, jestliže Ra ≥ 10 9. 
 
Obr. 2.2 Rychlostní a teplotní profil v konvekčním proudu na ohřívané stěně    

 
 
ŘEŠENÍ Z INTEGRÁLNÍ BILANCE MEZNÍ VRSTVY 

Při obtékání těles (desek) vznikají mezní vrstvy hybnostní a tepelná. Úloha řešení 
proudu spočívá ve stanovení proudového a rychlostního pole v turbulentní mezní vrstvě. 
Vazba mezi teplotním a rychlostním profilem je  dána Prandtlovým turbulentním číslem PrT  
[27], které závisí na vzájemném působení sil setrvačných a vztlakových (pro vzduch je PrT  < 
1). 

Výpočet součinitele přestupu tepla pomocí integrálních bilancí hydrodynamické a 
teplotní mezní vrstvy bývá uváděn prakticky v každém literárním pramenu věnujícímu se 
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tepelné konvekci [32],[66]. Výsledkem je určení lokální hodnoty Nusseltova čísla, které bývá 
zapsáno ve tvaru  

 
1

12
4

1x x
4

0,508 Pr
Nu Gr

(0,952 Pr)
=

+
 (2.14) 

což lze zapsat  
 

4

1

xx Gr(Pr)FNu =  (2.15) 

 
Střední (délková) hodnota Nusseltova čísla na stěně výšky L je dána integrací 
 

1
0 4

0

4 4

3 3

L
x

x LL

Nu
Nu dx Nu F(Pr)Gr

x
= = =∫  (2.16) 

 
kde hodnota funkce Prandtlova čísla pro vzduch (Pr = 0,72) je  F(Pr) = 0,379. 
 
VÝSLEDKY PUBLIKOVANÝCH EXPERIMENTŮ 

Rozsáhlý experimentální materiál o volné konvekci, tedy konvekci v neomezeném 
prostoru, shromáždil Michejev a zjistil, že v tekutinách s Pr  ≅ 0,72  lze vyjádřit střední 
(délkovou) hodnotu Nusseltova čísla pomocí vzorce [66],[53] 

 

( )nNu k GrPr=  (2.17) 

 
koeficienty k a n v rovnici (2.17) jsou závislé na hodnotě Rayleighova kriteria  
 

3

s

gl
Ra Gr Pr (T T )

va
β ∞= = −

 
(2.18) 

 
které je zároveň kriteriem určujícím charakter prouděni. Jako rozhraní mezi laminárním a 
turbulentním bývá udávána hodnota Ra = 109 [12]. 

 
Hodnoty koeficientů k a n v rovnici (2.17) se mění podle charakteru proudění. 

Jednotlivé publikované vztahy, vycházející z experimentálního měření, jsou uvedeny  v Tab. 
2.1. Porovnání hodnot je patrné z grafického vyjádření (viz Obr. 2.3). Charakteristickým 
rozměrem je výška stěny H, vztažná teplota pro určující parametry je Τ  = (Ts + T∞)/2. V 
rovnicích jež publikuje Sazima [59] je určující teplotou pro kriterium Pr teplota tekutiny 
mimo termokinetickou mezní vrstvu T∞ a pro Prs je určující teplota povrchu stěny Ts. Určitou 
zajímavostí se může jevit shoda jednotlivých autorů v intervalu kolem Ra = 109, tedy v oblasti 
kde laminární proudění přechází v turbulentní. Pro praktické aplikace v technice prostředí 
popisované v této práci se můžeme omezit na hodnoty Rayleighova kriteria v rozmezí  108 < 
Ra < 1012, tedy na turbulentní proudění. 

 
V literatuře je rovněž možné najít další vztahy pro stanovení součinitele přestupu tepla 

volnou konvencí αk, které zjednodušují kriteriální rovnice. Součinitel přestupu tepla konvekcí 
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αk je v těchto vztazích většinou vyjádřen jako funkční závislost rozdílu teplot tekutiny mimo 
termokinetickou mezní vrstvu a povrchové teploty ∆t = (Ts - T∞). Některé vybrané vztahy 
jsou včetně rozsahu platnosti uvedeny v Tab. 2.2. Porovnání jednotlivých vztahů je patrné z 
Obr. 2.4, kde jsou vyneseny hodnoty součinitele přestupu tepla pro turbulentní proudění. 
 
Tab. 2.1  Hodnoty Nusseltova čísla pro volné proudění podél svislé stěny   
 

Autor  Nu Platnost  Ch. Zdroj 

Šesták 0,59Ra0,25 104 < Ra < 109 L [66] 

Šesták, Bailey 0,1Ra0,33 109 < Ra < 1013 T [66] 

Nožička 0,54Ra0,25 5.102 < Ra < 107 L [53] 

Nožička 0,135Ra0,33 2.107 < Ra < 1014 T [53] 

Awbi 0,289Gr0,293 9.108 < Gr < 6.1010  
Pr = 0,72 

T [6] 

CIBSE 
(Sugawara) 0,48Gr0,25 Gr < 109 

Pr = 0,72 
L [16] 

ASHRAE 0,56Ra0,25 104 < Ra < 108 L [2] 

ASHRAE 
(Jacob) 0,13Ra0,33 108 < Ra < 1012 T [2] 

Wong 0,8(Ra)1/4[(1+1/Pr1/2))2]-1/4 104 < Ra < 109 L [69] 

Wong 
0,0246(Ra)2/5[Pr1/6/(1+ 

+0,494Pr2/3)]2/5 
Ra >109 T [69] 

Alamdari  
Hammond [(0,55Gr0,25)6+(0,095Gr0,33)6]0,17 108 < Gr < 1010 

 Pr = 0,72 
T [16] 

Sazima 0,76(GrPr)0,25(Pr/Prs)
0,25 103 < Ra < 109 

0,72 < Pr < 3.103 
L [59] 

Sazima 0,15(GrPr)0,33(Pr/Prs)
0,25 Ra > 6.1010 T [59] 

Bejan  1/ 6 2(0,825 0,325 )Ra+  10-1 < Ra < 1012 L,T [12] 

Churchil, Chu  

0 33

16 279 16

0 15

1 0 492

,

//

, Ra

( , / Pr) + 

 Ra < 1012 T [32] 

Vliet, Ross 0,0942Ra0,33 109 < Ra < 1013 T [32] 

 
Poznámka: Ve sloupci “Ch. - charakter proudění“ znamená písmeno L – laminární a T – 

turbulentní proudění 
 Gr, Ra a Pr kritérium dle rovnic  (2.11), (2.18) a (2.10) (Pr = 0,72 pro vzduch) 

Vztažná teplota Τ  = (Ts + T∞)/2 
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Tab. 2.2 Hodnoty součinitele přestupu tepla konvekcí  podél svislé stěny (∆t = Ts - T∞, Ra 
dle vzorce (2.18)) 

 

Autor    ααααk [W/m2K] Rozsah platnosti Charakter 
proudění Zdroj 

Hatton, Awbi 0,667∆t 0,289 Ra < 109, 5 < ∆t < 25 Laminární [26] 
Hatton, Awbi 1,49∆t 0,345 Ra > 109, 5 < ∆t < 25 Turbulentní [26] 
Khalifa, Marschall 2,07∆t 0,23 - Turbulentní [33] 
Michejev 1,55∆t 0,33 - Turbulentní [17] 
King 1,51∆t 0,33 - Turbulentní [17] 
Nusselt 2,56∆t 0,25 - Turbulentní [17] 
Heilman 1,67∆t 0,27 - Turbulentní [17] 
Wilkers 3,04∆t 0,12 - Turbulentní [17] 
Fanger 1,61∆t 0,32l-0,05 - - [22] 
Bašta 1,6∆t 0,3 - Turbulentní [8] 
ASHRAE 1,42(∆t/l)0,25 104 < Ra < 108 Laminární [2] 
ASHRAE 1,31∆t 0,33 108 < Ra < 1012 Turbulentní [2] 

 
 

 
Obr. 2.3 Grafické porovnání Nusseltova kriteria v závislosti na Rayleighově čísle pro 

přirozené proudění podél svislé stěny 
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Obr. 2.4 Porovnání součinitele přestupu tepla konvekcí αk  podél svislé stěny  
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2.1.5. KONVEKTIVNÍ PROUDY PODÉL VODOROVNÝCH STĚN 

Když je vodorovný ohřátý povrch orientován vzhůru, nebo ochlazovaná stěna 
orientovaná dolů, existuje určitá analogie mezi těmito případy. Vertikální proud vzduchu 
opouští plochu ve střední části stěny jak je vidět z Obr. 2.5. Čím je teplotní rozdíl mezi 
povrchem a okolním prostředím větší, tím dochází ke zvětšování mohutnosti proudu vzduchu. 
Jestliže je teplotní rozdíl dostatečně velký, vertikální proud vzniká podél celého povrchu.  

 

 
Obr. 2.5 Vodorovné stěny se vznikem vertikálního proudu vzduchu   
 
 
VÝSLEDKY PUBLIKOVANÝCH EXPERIMENTŮ 

 Volná konvekce na vodorovných stěnách není tak často diskutovaným tématem jako 
konvekce vznikající  podél stěn svislých. Nicméně v odborné literatuře zabývající se konvekcí 
[12] lze najít vztahy pro výpočet Nusseltova kriteria a některé publikace [2] udávají i vztahy 
pro výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí αk.  
 Následující tabulky a grafy shromažďují informace o tomto fyzikálním jevu. Některé 
publikované, empiricky zjištěné výsledky se totiž určitým způsobem liší. V Tab. 2.3 jsou 
zobrazeny vztahy pro výpočet Nusseltova kriteria dle různých autorů s rozsahem platnosti 
jednotlivých vztahů. Pro přehlednost a srovnání jsou hodnoty Nu čísla zobrazeny i v grafické 
podobě, viz Obr. 2.6. V Tab. 2.4 jsou uvedeny empiricky zjištěné hodnoty přestupu tepla 
konvekcí podél vodorovné lochy αk dle různých literárních zdrojů, které se, jak dokazuje graf 
na Obr. 2.7, poměrně liší. 
 
 Konvekční tok tepla vznikající podél chladicího stropu je funkcí povrchové teploty 
panelu a teploty proudu vzduchu přímo pod panelem. Nejspolehlivější výsledky lze získat 
tehdy, když je teplota proudu vzduchu  měřena v blízkosti oblasti vzniku vyvinutého 
prouděni, tj. obvykle 50 – 150 mm pod panelem. V některých případech může být totiž 
teplota vzduchu proudícího kolem stropu (tím i přestup tepla) výrazně ovlivněna konvekčními 
proudy v místnosti vznikajícími podél zahřátých ploch (oken) a není shodná se střední 
teplotou vzduchu měřenou v pásmu pobytu osob (do výše  1,7 m). Avšak velmi málo 
literatury zabývající se přestupem tepla popisuje zkoumaný děj na základě tohoto faktu. 
 

Většina literatury popisující zmíněný děj, vztahuje součinitel přestupu tepla k teplotě v 
pásmu pobytu osob, tj. asi 1,5m nad podlahou. Následující rovnice vyplývá ze zmíněné 
literatury a vyjadřuje přestup tepla přirozenou konvekcí z chladicího stropu [1] 
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qk = 2,42(ta  – tstr)
1,31/d0,08 [ W.m-2 ] (2.19) 

 
kde: ta   .................. teplota vzduchu v místnosti     [ °C ]  

 tstr ..................střední povrchová teplota stropu  [ °C ] 
 d ....................ekvivalentní průměr panelu   [ °C ] 
 

Měření ukázala, že vliv velikosti místnosti je obvykle zanedbatelný. Pak se rovnice 
(2.19) zjednoduší do tvaru [1],[18] 

 
qk = 2,18 (ta  – tstr)

1,31 [ W.m-2 ] (2.20) 
 
 
Tab. 2.3 Vztahy pro výpočet Nusseltova čísla pro volné proudění podél vodorovné stěny 

(ohřívaná směřována nahoru, ochlazovaná směřovaná dolů) 
 

Autor Nu Platnost Ch. Zdroj 
Fishenden a Saunders 0,54Ra0,25 105 < Ra <2. 107 L [32] 
Fishenden a Saunders 0,14Ra0,33 2.107 < Ra <3. 1010 T [32] 
Lloyd a Moran 0,54Ra0,25 104 < Ra < 107 L [12] 
Lloyd a Moran 
(Al Arabi) 0,15Ra0,33 107 < Ra < 109 T [12] 

Awbi a Hatton 0,269Gr0,308 7.108 < Ra < 4.1010 T [5] 
Al Arabi 0,7Ra0,24 2.105 < Ra < 4.107 L [34] 

Alamdari 
[(0,52Gr 0,25)6 + 

+(0,126Gr0,33)6]0,17 
0 < Gr < ∞ - [16] 

Yousef 0,622Ra0,25 3.106 < Ra < 4.107 L [34] 
Yousef 0,162Ra0,33 4.107 < Ra < 1,7.109 T [34] 
CIBSE 0,147Ra0,33 7.107 < Ra < 109 T [16] 
ASHRAE 0,56Ra0,25 104 < Ra < 108 L [2] 
ASHRAE 0,13Ra0,33 108 < Ra < 1012 T [2] 

 
 
Tab. 2.4 Hodnoty součinitele přestupu tepla konvekcí podél vodorovné stěny (ohřívaná 

směřována nahoru, ochlazovaná směřovaná dolů) 
 

Autor    ααααk [W/m2K] Platnost Charakter 
proudění Zdroj 

ASHRAE 1,32(∆t/l) 0,25 104 < Ra < 108 Laminární [2] 

ASHRAE 1,52∆t 0,33 108 < Ra < 1012 Turbulentní [2] 

Awbi 2,175∆t 0,308 7.108 < Ra < 5.1010 Turbulentní [6] 

Fanger 2,08 ∆t 0,31l-0,08 - - [22] 

Khalifa, Marshall 2,27∆t 0,24  - [33] 

Zweifel 1,87∆t 0,33 - Turbulentní [75] 
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Obr. 2.6 Porovnání hodnot Nusseltova čísla v závislosti na Rayleighově čísle  pro volné 

proudění na vodorovné stěně   
 

 
 
Obr. 2.7 Porovnání součinitele přestupu tepla konvekcí αk  podél vodorovné stěny  
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2.2. PŘENOS TEPLA RADIACÍ 

Základní rovnice přenosu tepla radiací je Stefan-Boltzmanuv zákon. Pro technické 
výpočty se rovnice pro záření skutečného tělesa zapisuje ve tvaru  

 
4

100s č

T
q c ε  =  

 
 [ W.m-2 ] (2.21) 

 
kde součinitel sálání dokonale černého tělesa je 
 

67,510c 8

č
== δ   W.m-2.K-4  (2.22) 

 
kde: cč ...................součinitel sálání dokonale černého tělesa   [W.m-2.K-4]   

 ε  ...................zářivost skutečného tělesa (emisivita) [ - ]  
 T   ..................absolutní teplota [ K ]  

 δ   ..................Stefan – Boltzmanova konstanta 5,67.10-8 W.m-2.K-4 
 
 

2.2.1. SÁLÁNÍ MEZI DVĚMA POVRCHY 

Teplo sdílené sáláním mezi dvěma obecně položenými plochami lze vypočítat dle  
rovnice jejíž odvození je popsáno např. v [17]. Pro praktické výpočty se upravuje do tvaru 

 
4 4

1 2
12 12 1 12 12 1 1 2100 100s

T T
Q c S c S ( t t )ϕ ϕ ξ

    = − = −    
     

 [ W ] (2.23) 

 
kde  
 

1 2
12

č

c c
c

c
=   (2.24) 

 
kde: c1,2  ................součinitel vzájemného sálání [ W.m-2.K-4 ] 
 ξ  ................... teplotní součinitel  [ K3 ] 
 ϕ  ..................poměr osálání  [ - ] 

 
 
Pro výpočty sálání v místnosti s chladicím stropem je často potřeba určit vzájemné 

osálání dvou obdélníkových ploch. K tomu je nutná znalost poměru osálání dvou základních 
případů, kterými jsou dvě rovnoběžné, stejně velké plochy a dvě navzájem kolmé 
obdélníkové plochy zobrazené na Obr. 2.8a) a b). 

Uvedené vztahy pro výpočet poměru osálání mezi dvěma stěnami (2.26) a (2.27) 
budou použity pro výpočet sálavého toku tepla mezi stěnami místnosti v matematickém 
modelu sestaveném na základě bilančních rovnic (2.1) až (2.4). Sestavení matematického 
modelu je součásti následující kapitoly 3. 
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 a) b)   
 
Obr. 2.8 Parametry pro výpočet poměru osálání dvou obdélníkových ploch 

a) dva stejné rovnoběžné obdélníky 
b) dva navzájem kolmé obdélníky se společnou hranou 

 
 
Pro první případ, tedy rovnoběžné a zároveň stejné obdélníky (Obr. 2.8a) z pravidla 

reciprocity platí 
 

12 21ϕ ϕ=   (2.25) 

 
a poměr osálání lze určit např. dle vztahu [69] 

 

12

1 2 2
1 1

2 2

XY X C Y B
ln arctg arctg

BC X Y B CX Y

arctgB arctgC
C B

ϕ
π

   + + −  + −  =
 
− − 
 

 (2.26) 

 
 

kde B = b/a; C = c/a; X = 1 + B2;     Y = 1 + C2 
 

Poměr osálání pro druhý případ, tedy dva navzájem kolmé obdélníky se společnou 
hranou (Obr. 2.8a) lze určit dle vztahu [69] 
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 (2.27) 

 
 

kde B = b/a; C = c/a 
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Vzhledem k tomu, že dvě kolmé plochy nemusí být vždy stejné (Obr. 2.8b) platí 
zde pravidlo reciprocity ve tvaru 

 

12 1 21 2S Sϕ ϕ=   (2.28) 

 
Předpokládáme-li jednoduchý prostor, ve kterém je jednotně chlazený (ohřívaný) strop 

(podlaha, zdi) a ostatní povrchy mají odlišnou, ale konstantní teplotu, bude poměr osálání 
mezi stropem a okolními stěnami ϕ12 = 1. Měrný tepelný tok sdílený z povrchu stropu pak 
můžeme zapsat ve tvaru 
 

4 4

1 2 100 100
s str

s ,

T T
q c

    = −    
     

 [ W.m-2 ]  (2.29) 

 
kde: Ts   .................povrchová teplota okolních stěn [ K ]  

 Tstr .................střední povrchová teplota chladicího stropu [ K ]  
 

Přenos tepla radiací v místnosti může být samozřejmě poněkud odlišný, než popisuje 
rovnice (2.29). Projeví se zde nerovnoměrnost rozložení povrchových teplot, nepravidelnost 
povrchu, různorodost sálavostí jednotlivých materiálů atd. Podle [15] můžeme pro většinu 
praktických aplikací, kdy předpokládáme použití nekovových, nebo natřených kovových 
ploch neodrážejících záření, uvažovat průměrnou emisní schopnost jednotlivých materiálů ε = 
0,9.  

Pokud budeme chtít hustotu sálavého toku sdíleného z povrchu chladicího stropu 
vyjádřit s použitím součinitele přestupu tepla sáláním dostaneme tvar  

 

, ( )s s str s strq t tα= −  [ W.m-2 ] (2.30) 

 
Součinitel přestupu tepla sáláním mezi stropem a okolními stěnami je po úpravách 
 

2
, 4,6s str č

cα ε ξ ξ= =  [ W.m-2.K ] (2.31) 

 
kde  
 

( )

4 4

100 100
s str

s str

T T

t t
ξ

   −   
   =

−
 [ K3 ] (2.32) 

 
a celkový tepelný tok sdílený z povrchu chladicího stropu pak bude 
 

4 4

, ( ) 4,6
100 100

s str
s s str str s str str

T T
Q S t t Sα

    = − = −    
     

[ W ] (2.33) 
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2.2.2. SÁLÁNÍ MEZI POVRCHEM TĚLA A OKOLNÍMI STĚNAMI 

S použitím střední radiační teploty tu (dříve účinná teplota okolních ploch, v 
zahraniční literatuře označovaná jako MRT), lze měrný tepelný tok sdělený sáláním mezi 
povrchem těla a obklopujícími plochami stanovit dle vztahu 
 

s s cl u cl u

c S
q ( t t ) ( t t )

S

ξα ′
= − = −  [ W.m-2 ] (2.34) 

 
4 4

100 100
ϕ

 ′    = −    
     

cl u
s

cS T T
q

S
 [ W.m-2 ] (2.35) 

 
kde: S  ́ ..................sálající povrch těla (0,85 – 0,95)S [ - ] 
 c = cčε ...........součinitel sálavosti povrchu oděvu  [ W.m-2.K-4 ] 
 cč....................součinitel sálavosti dok. černého tělesa (5,67 W.m-2.K-4) 
 ε ....................poměrná emisivita povrchu oděvu (0,85 až 0,95) 
 ξ  ................... teplotní součinitel  [ K3 ] 
 tcl   ................. teplota povrchu oděvu [ °C ] 

 tu ...................střední radiační teplota [ °C ] 
 ϕ  ..................poměr osálání mezi povrchem lidského těla a okolními plochami [ - ] 

 
Celkový tepelný tok pak bude 
 

4 4

100 100
ϕ

    ′= −    
     

cl u
s

T T
Q cS  [ W ] (2.36) 

 
V případě, že povrch lidského těla je ze všech stran obklopen stěnami místnosti je 

poměr osálání lidského těla okolními stěnami ϕ  = 1. 
 Stanovením střední radiační teploty tu se podrobně zabývá jedna z následujících 
kapitol věnovaná tepelnému komfortu v místnosti s chladicím stropem. 
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2.3. CELKOVÝ PŘENOS TEPLA 

Jak již bylo popsáno, chladicím stropem je možné odvádět pouze citelnou tepelnou 
zátěž. Celkový tepelný tok sdílený z povrchu stropu bude dle předchozích rovnic dán vztahem   

 

qstr = qk + qs = αk (ta – tstr) + αs (ts – tstr)  [ W.m-2 ]  (2.37) 
 

kde: αk  .................součinitel přestupu tepla konvekcí [W.m-2.K-1] 
 αs ..................součinitel přestupu tepla sáláním [W.m-2.K-1] 

 ts   ..................povrchová teplota okolních stěn [ °C ] 
 tstr ..................střední povrchová teplota chladicího stropu [ °C] 
 
 V některých výjimečných případech, kdy se teplota okolních stěn ts výrazně neliší od 

teploty vzduchu v místnosti ta můžeme psát 
 

qstr =  α (ta – tstr)  [ W.m-2 ]  (2.38) 
 
kde celkový součinitel přestupu tepla 
 

α = αk + αs  [ W.m-2K-1 ]  (2.39) 
 

Tepelný tok tok sdílený z povrchu stropu lze zároveň vyjádřit na základě znalosti  
konstrukce stropu 

 
qstr =  kstr(ta – tws)  [ W.m-2 ]  (2.40) 
 
kde: tws ..................střední teplota chladicí vody   [ °C ] 
 kstr .................součinitel prostupu tepla stropem [W.m-2.K-1] 

 
V odborné literatuře zabývající se přestupem tepla na chladicích stropech je možné 

najít i poněkud odlišné vztahy pro výpočet celkového součinitele přestupu tepla [23],[54]  
 

αi = αk + αs  =8,92(ta – tstr)
0,1   [ W.m-2.K-1 ] (2.41) 

      
kde: αk ..................součinitel přestupu tepla konvekcí  [W.m-2.K-1]  

 αs ..................součinitel přestupu tepla sáláním  [W.m-2.K-1] 
 

Dosazením rovnice (2.41) do  (2.40) pak pro sdílený tepelný tok z povrchu stropu 
dostaneme rovnici [23],[54] 
 
qstr = 8,92(ta – tstr)

1,1 [ W.m-2 ] (2.42) 
 
Celkový výkon chladicího stropu potřebný pro odvedení tepelné zátěže, je pro danou 

konstrukci stropu, na níž závisí součinitel prostupu tepla kstr, dán vztahem  

 
Qstr = kstr Sstr (ta – tws )  [ W ] (2.43) 
 
kde: Sstr  .................plocha chladicího stropu [ m2 ]  
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2.4. ZÁVĚR 

Rozbor sdílení tepla v prostoru s chladicím stropem popisuje dva základní principy 
uplatňující se v takto klimatizovaném prostoru a je východiskem celkové energetické bilance. 
Sestavené bilanční rovnice matematicky popisují přenosové děje v prostoru. Na jejich základě 
bude vytvořen matematický model prostoru s chladicím stropem vedoucí k řešení celkové 
energetické bilance prostoru. 

Rozbor v oblasti přirozeného proudění podél svislých stěn (ploch), poukázal na bohaté 
a velmi podobné výsledky ve stanovení Nusseltova čísla různými autory. Určitou zajímavostí 
se může jevit shoda výsledků v oblasti, kde laminární proudění přechází v turbulentní. Pro 
praktické aplikace v technice prostředí, popisované v této práci, se můžeme omezit na 
hodnoty platné pro turbulentní proudění. Empiricky zjištěné vztahy součinitele přestupu tepla 
konvekcí podél svislé stěny bývají vyjádřeny jako funkční závislost rozdílu povrchové teploty 
a teploty tekutiny mimo termokinetickou mezní vrstvu. Rozptyl publikovaných výsledků je 
poměrně značný a většinou nebývají doplněny okrajovými geometrickými podmínkami pro 
které byly získány. Průběhy zjištěných závislostí poslouží k porovnání s experimentálně 
stanovenými hodnotami součinitele přestupu tepla konvekcí podél zahřáté plochy okna 
zkoumané v další části disertační práce. 

V oblasti konvektivních proudů podél chladných vodorovných ploch je literatura na 
informace skoupá a publikované hodnoty součinitele přestupu tepla konvekcí bývají často 
různorodé. Nejspolehlivější výsledky lze totiž získat tehdy, když je teplota proudu vzduchu  
měřena v blízkosti oblasti vzniku vyvinutého prouděni, tj. obvykle 80 – 150 mm pod 
panelem. V některých případech může být totiž teplota vzduchu proudícího kolem stropu (tím 
i přestup tepla) výrazně ovlivněna konvekčními proudy v místnosti vznikajícími podél 
zahřátých ploch (oken) a není shodná se střední teplotou vzduchu měřenou v pásmu pobytu 
osob (do výše  1,7 m). Tento předpoklad bude zohledněn a diskutován zejména 
v experimentální etapě disertační práce.  

Druhým principem uplatňujícím se při řešení tepelné bilance prostoru je přenos tepla 
sáláním. Přesné řešení sdílení tepla sáláním mezi jednotlivými povrchy v místnosti je 
poměrně složité a přenos tepla radiací v místnosti může být odlišný, než popisují teoretické 
rovnice. Projeví se zde zejména nerovnoměrnost rozložení povrchových teplot, 
nepravidelnost povrchu, různorodost sálavostí jednotlivých materiálů atd. Pro teoretické 
řešení přenosu tepla radiací v daném prostoru, zejména pro případy kdy je místnost složena 
z více než dvou stěn o různé povrchové teplotě, je nutná znalost poměru osálání mezi dvěma 
obdélníkovými plochami. Rozbor naznačuje, jakým způsobem se upravují teoretické vztahy 
pro praktické výpočty. 
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3. ENERGETICKÁ BILANCE SYSTÉMU 

Kapitola si klade za cíl obecně analyzovat energetickou bilanci systému s chladicím 
stropem a navazuje na předchozí odstavce. Řešení je založeno na rozboru přenosu tepla v  
klimatizovaném prostoru popsaném v kapitole 2. V první fázi řešení je nutné provést tepelnou 
bilanci uvnitř daného prostoru a po té její výsledky použít pro řešení celkové energetické 
bilance. Pro výpočet jednotlivých tepelných toků jsou použity vztahy, které byly zjištěny na 
základě literární rešerše daného problému.  
 
3.1. TEPELNÁ BILANCE PROSTORU 

V úvodu předchozí kapitoly byla naznačena základní tepelná bilance v prostoru 
s chladicím stropem. Níže uvedené bilanční vztahy vycházejí z výpočtu otopného příkonu při 
velkoplošném sálavém vytápění publikovaném v [17] resp. [15].  

Pro realizaci výpočtu bude nutné definovat určité předpoklady vedoucí ke 
zjednodušení výpočtu. Tepelný tok sdílený radiací mezi el.  vybavením a okolními stěnami, 
který činí cca 20% z celkové tepelného toku od tohoto typu zařízení, bude pro zjednodušení 
zanedbán, resp. budeme předpokládat, že veškeré teplo sdílené od elektronického vybavení 
bude sdíleno konvekcí. Na Obr. 3.1 je zobrazeno schéma tepelných toků v místnosti pro 
zjednodušený výpočet velkoplošného sálavého chlazení. 
 

 
Obr. 3.1 Sdílení tepla v místnosti s uzavřeným chladicím stropem   
 
 

Pro další zjednodušení bude povrchová teplota okna tok figurovat jako známá hodnota, 
která bude součástí zadání. Přímá sluneční radiace nevstupuje do výpočtu. Okno představuje 
zastíněnou plochu, které je zahřáté sluneční radiací. Povrchová teplota okna tok se určí 
z klimatických podmínek na okně [20]. Tím dojde k redukci počtu rovnic (2.1),(2.2),(2.3) a 
(2.4) a tím i neznámých teplot ze čtyř na tři.  
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Tepelná bilance větracího vzduchu 
 

( ) ( ) ( ) ( )a p kstr str str a ks s s a ko ok ok a iV c t t S t t S t t S t t Qρ α α α− = − + − + − +  (3.1)  
 
Tepelná bilance osálaných stěn 

 

os os ok ok s sstr sstr str str s ks s s aS ( t t ) S ( t t ) S ( t t )α ϕ α ϕ α− + − = −  (3.2) 

 
Rovnice tepelné pohody člověka 
 

2str s ok
a str s ok g

S S S
t t t t t

S S S
+ + + =  (3.3)  

 
kde: αkstr ...............souč. přestupu tepla konvekcí podél chladicího  stropu    [W.m-2.K-1] 
 αks .................souč. přestupu tepla konvekcí podél stěn    [W.m-2.K-1] 
 αko .................souč. přestupu tepla konvekcí na okně    [W.m-2.K-1] 

 αsstr ...............souč. přestupu tepla sáláním mezi stěnami a chl.stropem  [W.m-2.K-1] 
 αοs .................souč. přestupu tepla sáláním mezi oknem a stěnami  [W.m-2.K-1] 
 Sstr .................plocha chladicího stropu  [m2] 
 Sok .................plocha okna  [m2] 
 Ss ...................plocha stěn [m2] 
 S ....................celková plocha stěn místnosti [m2] 
 Qi ..................vnitřní tepelná zátěž [W]  
 
 

Rovnice (3.1), (3.2), a (3.3) lze po úpravách zapsat jako soustavu tří lineárních 
nehomogenních rovnic 
 

11 12 13 1

21 22 23 2

31 32 33 3

a str s

a str s

a str s

a t a t a t b

a t a t a t b

a t a t a t b

+ + =
+ + =
+ + =

 

(3.4) 

 
kde konstanty rovnic jsou: 
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pomocí maticového zápisu lze soustavu rovnic (3.4) psát 
 

       

 
 
 (3.5) 
 

 
 

Soustavu n lineárních nehomogenních rovnic lze řešit pomocí determinantů tzv. Cramerovým 
pravidlem i když pro výpočet kořenů je zapotřebí znát n + 1 determinantů 

 

11 12 13

21 22 23

31 32 33

a a a

A a a a

a a a

=

 

1 12 13

1 2 22 23

3 32 33

b a a

B b a a

b a a

=

 

11 1 13

2 21 2 23

31 3 33

a b a

B a b a

a b a

=

   

11 12 1

3 21 22 2

31 32 3

a a b

B a a b

a a b

=  

 
Hledané kořeny rovnic, resp. teplotu vnitřního vzduchu, teplotu chladicího stropu a 

střední teplotu stěn pak vyjádříme jako poměr jednotlivých determinantů 
 

1 2 3
a str s

B B B
t , t a t

A A A
= = =

 
(3.6) 

 
Na úplném počátku výpočtu však nejsou hledané teploty známy. Pro výpočet 

součinitelů přestupu tepla konvekcí αk a sáláním αs, které závisí především na rozdílu teplot, 
je nutné tyto teploty nejprve odhadnout a po té postupně dosazovat vypočtené hodnoty jako 
počáteční. Po n krocích je výpočet ukončen. Algoritmus výpočtu je zobrazen ve formě 
vývojového diagramu na Obr. 3.2. 

Pro technické materiály můžeme zpravidla použít průměrné hodnoty emisivity ε = 0,9 
a součinitel přestupu tepla sáláním stanovit dle vztahu 

 

1 25 67 4 6s , ,α ε ε ξ ξ= =  (3.7) 

 
Pro výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí αk je možné použít některý ze vztahů 

uvedených v kapitole 2.1, v Tab. 2.2 resp. Tab. 2.4 pro vodorovnou a svislou stěnu. Pro 
uvedený výpočetní postup byly použity vztahy podle ASHRAE (vodorovná) a podle 
Michejeva (svislá). 

Z hledaných teplot a vypočtených parametrů (3.6) lze vyjádřit měrný chladicí výkon 
stropu jako součet konvekční a sálavé složky 
 

str kstr a str sstr s strq (t  - t )+ (t  - t ) α α=  [ W.m-2 ] (3.8) 

 
 

11 12 13 a 1

21 22 23 str 2

31 32 33 s 3

a a a t b

a a a t b

a a a t b

    
    =    
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Obr. 3.2 Algoritmus řešení  tepelné bilance prostoru 
 
 
3.1.1. ROZBOR ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ 

Jak bude popsáno v následující kapitole, na tepelný komfort v místnosti má vliv i 
střední radiační teplota tu. V uvedeném výpočetním postupu jí nahrazuje střední teplota stěn ts, 
jejíž výpočet je určitým způsobem zjednodušen (viz. kapitola 4). Z výsledků, obdržených na 
základě tepelné bilance prostoru, lze sledovat vliv teplené zátěže právě na zmíněnou střední 
teplotu stěn ts. 

Vzhledem k tomu, že výsledek je vždy závislý na mnoha počátečních parametrech, 
nelze (s ohledem na rozvrh práce) provést rozbor všech geometrických uspořádání místnosti, 
chladicího stropu a polohy okna a ani to není účelem práce. Výpočty byly proto prováděny 
pro jeden typ místnosti o rozměrech 4,2 x 3,6 x 2,7 m chladicí strop přitom pokrýval 47 % 
z celkové plochy stropu. Místnost je vybavena oknem o rozměrech 1,6 x 1,9 m. Uvedená 
místnost bude předmětem dalšího zkoumání zejména v experimentální etapě práce. 

 

i = i+1 

tstr  > tRB (16 °C)  

Zadání:  Rozměry, Qi, tok, tg, V,  tap 

START 

KONEC 

VYHOVUJE 

NEVYHOVUJE 

ta,i = ta,i+1 

tstr,i  = tstr,i+1  

ts,i = ts,i+1 

i = 1 … n 

Výpočet: tstr,i+1, ts,i+1, ta,i+1 

Řešení: tstr,n, ts,n, ta,n 

Volba: tstr,i, ts,i, ta,i 
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Obr. 3.3 Příklad řešení tepelné bilance prostoru s chladicím stropem v tabulkovém 

procesoru Excel 
 
 

V uvedeném výpočetním programu je možné tepelnou zátěž zadat ve formě vnitřních 
tepelných zisků Qi, nebo formou povrchové teploty okna tok (ne sluneční radiace). 
Z bilančních rovnic (3.1) a (3.2) je zřejmé, že tepelná zátěž zadána ve formě vnitřních 
tepelných zisků Qi figuruje pouze v bilanci větracího vzduchu. Naproti tomu tepelná zátěž od 
zahřáté plochy okna přechází z části konvekcí do vzduchu a z části sáláním na stěny.  
Z tohoto důvodu je zaveden poměr mezi vnitřní tepelnou zátěží Qi a celkovou tepelnou zátěží  

 

i

ok i

Q

Q Q
ϑ =

+  (3.9) 

 
který vyjadřuje jaký je podíl vnitřních tepelných zisků na celkové tepelné zátěži prostoru. 
 

Na Obr. 3.4 jsou patrné závislosti hledaných teplot (stěn, vzduchu a stropu) na tepelné 
zátěži prostoru vztažené na 1 m2 podlahové plochy. Je zde zobrazen průběh teplot v místnosti 
kde tepelný zisk prostoru tvoří pouze vnitřní zdroje tepla. Zřejmý je pokles povrchové teploty 
chladicího stropu tstr, který . Teplota vzduchu mírně narůstá, což je způsobeno vnitřními 
zdroji tepla, které předají svůj tepelný tok beze zbytku právě do vzduchu. U střední teploty 
stěn ts můžeme pozorovat pouze mírný pokles hodnot.  

Na Obr. 3.5a) je vidět jakým způsobem se mění střední teplota stěn ts v závislosti na 
tepelné zátěži a na jejím charakteru. Se zmenšujícím se podílem vnitřních tepelných zisků, 
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slábne i vliv tepelné zátěže na střední teplotu stěn. To je dáno především vlivem sálající 
plochy okna. 

 
 

 
a) b)  
  

Obr. 3.4 Vliv tepelné zátěže prostoru q na vypočítané teploty (vnitřní zdroje tepla  ϑ = 1) 
a) případ kdy tg  = konst. 
b) případ kdy ta  = konst.  

 
a) b)   
 

Obr. 3.5 Vliv tepelné zátěže prostoru q  
a) na střední teplotu stěn ts (ϑ =1; 0,5 a 0,2) 
b) na teplotu vzduchu ta (ϑ =1; 0,5 a 0,2) 
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Na Obr. 3.5b) je znázorněn průběh teploty vzduchu ta kdy je rovněž patrný vliv 
vnitřních tepelných zisků, tentokráte v opačném smyslu. Čím větší je podíl vnitřních 
tepelných zisků na celkové tepelné zátěži, tím větší je nárůst teploty vzduchu. To vyplývá 
z uvedené bilanční rovnice (3.1), odkud je zřejmé, že veškerý tepelný tok od vnitřních zdrojů 
tepla je předán právě do vzduchu. 
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3.2. VNĚJŠÍ TEPELNÁ BILANCE 

Cílem energetické bilance je stanovení potřebného výkonu chladicího zařízením pro 
správnou funkci chladicího stropu. Chladicí strop nesdílí teplo pouze do místnosti, ale část 
přivedeného tepelného toku se ztrácí opačným směrem. To je dáno především konstrukcí a 
uspořádáním chladicího stropu. Na základě požadavku na vnitřní mikroklima, který je 
součástí zadání vnitřní tepelné bilance uvedené v předchozí kapitole 3.1, je povrchová teplota 
stropu tstr již známou veličinou, jakožto hodnota potřebná k odvedení tepelné zátěže prostoru. 
Pro stanovení celkového výkonu chladicího stropu je nutné znát střední teplotu chladicí vody 
tws.  

Pro řešení vnější energetické bilance lze použít výpočetní postup pro určení střední 
povrchové teploty otopné plochy publikovaný např. v literatuře [17] nebo [15] na základě 
výpočtu podle Kalouse či později podle Kollmara, který se použije pro výpočet střední teploty 
vody tws.  

V současné době se stále více uplatňují lehké chladicí stropy tvořené tenkými 
lamelami, zabudované buď přímo pod stropem, nebo v podhledové konstrukci. Většinou 
bývají  uzavřené chladicí stropy na horní straně opatřeny tepelnou izolací (Obr. 3.6), i když to 
nemusí být pravidlem, neboť i vzduchová mezera vzniklá mezi konstrukcí stropu a chladicím 
panelem plní částečně funkci izolační vrstvy. 

 
Obr. 3.6 Průběh teplot v lamelovém chladicím stropě v provedení bez omítky s horní izolací 

 
Střední teplotu chladicí vody tws lze získat z rovnice odvozené  Kalousem pro 

jednorozměrné vedení tepla v desce [17]. Pro lamelový (kovový) chladicí strop bez omítky 
platí rovnice  
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 − = −  (3.10)  
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kde: L ................... rozteč potrubí  [m] 
 tws ..................střední teplota vody (střední povrchová teplota trubek)  [°C] 
 tstr ..................střední povrchová teplota chladicího stropu [°C] 
 ta ................... teplota vzduchu v místnosti [°C] 
 tae .................. teplota vzduchu v sousední místnosti nad stropem [°C] 
 tiz ...................povrchová teplota vrstvy izolace [°C] 
 
Pro lamely (panely) bez omítky se počítá se součinitelem 
 

2str

l l

m
s

α Λ
λ

+=  (3.11) 

 
kde: sl ................... tloušťka lamelové vrstvy  [m] 
 λl ................... tepelná vodivost lamelové vrstvy     [W.m-2.K-1] 
 Λ2 .................. tepelná propustnost vrstvy nad plochou chl. stropu   [W.m-2.K-1] 
 αstr .................součinitel přestupu tepla na spodní straně chl.  stropu  [W.m-2.K-1] 
 
Tepelná propustnost stropní konstrukce se stanové jako 
 

2

1
1iz vzd kon

iz vzd kon pod

s s s
Λ

λ λ λ α

=
+ + +

 (3.12) 

 
kde: siz .................. tloušťka tepelné izolace    [m] 
 svzd ................. tloušťka vzduchové mezery  [m] 
 skon ................ tloušťka stropní konstrukce  [m] 
 λiz .................. tepelná vodivost izolace    [W.m-1.K-1] 
 λvzd ................ rovnocenná tepelná vodivost vzduchové mezery    [W.m-1.K-1] 
 λkon ................ tepelná vodivost stropní konstrukce    [W.m-1.K-1] 
 αpod ...............součinitel přestupu tepla  podél podlahy    [W.m-2.K-1] 
  
 Pokud je ve stropní konstrukci vzduchová mezera, sdílí se v ní teplo nejen vedením, 
ale i konvekcí a sáláním. Ekvivalentní tepelnou vodivost vzduchové mezery je možné stanovit 
dle vztahu [17] 
 

12vzd o k s o k vzds cλ λ ∆λ ∆λ λ ∆λ= + + = + +  (3.13) 

 
kde: λo .................. tepelná vodivost klidného vzduchu   [W.m-1.K-1] 
 ∆λk ................přírůstek tepelné vodivosti vlivem konvekce   [W.m-1.K-1] 
 ∆λs ................přírůstek tepelné vodivosti vlivem sálání    [W.m-1.K-1] 
 c12 .................součinitel vzájemného sálání ploch omezujících prostor [-]  
  
 Součet λo+∆λ  závisí na tloušťce vzduchové mezery a jejím uspořádání. Pro 
vodorovnou mezeru s prostupem tepla shora dolů lze použít zjednodušený vztah plynoucí 
z publikované závislosti [17] 
 

0 1 0 02o k vzd, s ,λ ∆λ+ = +  (3.14) 
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Rovnocenná tepelná vodivost vzduchové mezery pro většinu technických materiálů 
používaných běžně ve stavebnictví se pak vypočítá dle upraveného vztahu 

  
3 9 0 02vzd vzd, s ,λ = +  [W.m-1.K-1] (3.15) 

 
 Teplo sdílené na zadní straně chladicího stropu vytváří ztrátové teplo, které je 

potřebné rovněž odvést 
 

( )2z str aeq t tΛ= −  [W.m-2] (3.16) 

  
kde: tae .................. teplota vzduchu v sousední místnosti nad stropem  [°C] 
 

Jak již bylo popsáno, naznačený výpočetní postup [17] platí pro lamelové (kovové) 
chladicí stropy bez omítky a vyplývá z původních Kalousových rovnic. Chladicí strop však 
může být součástí stropní konstrukce.  

Pro výpočet chladicích desek zabudovaných v konstrukci stropu (v Tab. 3.3 CHS5) 
platí Kalousovy rovnice velmi přibližně. Jeho výpočet  pro desku s válcovými zdroji tepla 
později upravil Kollmar, tak aby lépe odpovídal skutečnosti [17]. Výpočtové vztahy pro oba 
základní typy chladicích stropů jsou uvedené v Tab. 3.1. Pro zjednodušení zápisu rovnic pro 
výpočet povrchové teploty stropu (3.10) zavedeme 
 

2

2

L
tgh m

M
L

m

 
 
 =  (3.17)  

 
 
Tab. 3.1 Výpočtové vztahy pro základní konstrukce chladicích stropů 

 

Konstrukce Lamelový strop bez omítky 
Strop se zabetnovanými 

potrubím 

m 2str

l ls

α Λ
λ

+
 (3.11)

 
1 2

d

Λ Λ
πλ

+
 (3.18) 

ta - tstr ( )a wst t M−
 

 (3.10)
 

( )1
a ws

str

t t M
Λ

α
−

 
(3.19) 

qz ( )2 str aet tΛ −  (3.16)
 

( )2

1
str str aet t

Λα
Λ

−  (3.20) 

 
 

Velké množství vyráběných lehkých lamelových stropů bývá provedeno buď 
s lamelami volně nasazenými na vodní potrubí, Obr. 3.7a), nebo s potrubím volně položeným 
na panelu, Obr. 3.7b). Vlivem tepelného odporu spáry mezi trubkou a lamelou (panelem) 
bude teplota na počátku lamely tws‘  poněkud vyšší než střední teplota vody. Teplotní rozdíl 
mezi skutečnou teplotu lamely tws‘   a střední povrchovou teplotou trubek tws (střední teplotou 
vody) lze stanovit z rovnice tepelné rovnováhy [15] 
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( ) ( ) ( )2sp st ws ws str str a strk S t ' t S t tα Λ− = + −  (3.21)  

 
kde: tws‘ ................ teplota na počátku lamely  [°C] 
 ksp ..................součinitel prostupu tepla spárou mezi trubkou a lamelou  [W.m-2.K-1] 
 Sst ..................styčná plocha mezi trubkou a lamelou (panelem)   [m2] 
 
Když do vztahu (3.21) dosadíme na pravé straně rovnice za rozdíl teplot
 

( )a str a wst t t t ´ M− = −  (3.22)  

 
dostaneme vztah pro výpočet zvýšené teploty na počátku lamely  
 

( )
( ) ( )2

2

str str
ws ws a ws

sp st str str

S M
t t t t

k S S M

α Λ
α Λ
+′ = + −

+ +  (3.23)  

 
 Pro obvyklé uspořádání bývá součinitel prostupu tepla spárou  km v rozmezí 200 – 
250 W.m-2.K-1 

a) b)   
 
Obr. 3.7 Uspořádání lehkých chladicích stropů 

a)  Lamelový chladicí strop upevněný na vodní potrubí 
b)  Chladicí panely umístěné v podhledové konstrukci 

 
 
3.2.1. VÝPOČET POTŘEBNÉHO CHLADICÍHO VÝKONU 

Z tepelné bilance prostoru uvedené v předchozí kapitole 3.1 je požadovaná teplota 
chladicího stropu tstr (panelu, lamely) již známou veličinou, nutnou k odvedení tepelné zátěže 
prostoru při zachování určitého stupně komfortu. Pro výpočet potřebného tepelného výkonu je 
nutné znát střední teplotu chladicí vody tws. 

 
V Tab. 3.2 je uveden výpočetní postup pro určení střední teploty chladicí vody tws pro 

všechny zkoumané typy chladicích stropů uvedené v Tab. 3.3. Pro lamelový chladicí strop 
tvořený chladicími panely (CHS 1 a 2) je zvýšená teplota lamely tws‘ rovna střední teplotě 
chladicího stropu tstr. Střední teplota chladicí vody vody tws se stanoví z rovnice (3.23). Pro 
lamelový chladicí strop nasazený na vodní potrubí (CHS 3 a 4) se z rovnice (3.22) nejprve 
vypočítá zvýšená teplota lamely tws‘ a střední teplota vody tws se stanoví z rovnice  (3.23). U 
chladicího stropu jehož  potrubí je součástí stropní konstrukce (CHS 5) snížená teplota 
chladicí vody tws‘ nefiguruje a střední teplota vody tws se určí přímo z rovnice (3.19). 
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Tab. 3.2 Postup výpočtu střední teploty vody tws pro zkoumané typy chladicích stropů 
 

Konstrukce Typ twś  tws 

Chladicí 
panel CHS 1,2 tstr 

( ) ( )2 2sp st str str str str
str a

sp st m st

k S S M S M
t t

k S k S

α Λ α Λ+ + +
−  

Lamelový 
strop 

CHS 3,4 a str
a

t t
t

M M
− +  

( ) ( )2 2sp st str str str str
ws a

sp st sp st

k S S M S M
t ´ t

k S k S

α Λ α Λ+ + +
−  

Betonový 
strop CHS 5 - 

1 1

1 str str
a strt t

M M

α α
Λ Λ

 
− + 

 
 

 
 

Celkový tepelný výkon potřebný dodat zdrojem chladu (pokud pomineme tepelné 
ztráty potrubních rozvodů) je součtem chladicího účinku stropu (3.8) a ztrátového tepelného 
toku  (3.16) 
 

( )c str str zQ S q q= +   [W]  (3.24) 

 
Pro danou konstrukci chladicího stropu a zvolený pracovní rozdíl teplot ∆tw, který se 

většinou pohybuje v rozmezí 2 až 4 K, se potřebné množství vody vypočítá 
 

( )2 1

c
w

w w w

Q
M

c t t
=

−   [kg.s-1] (3.25) 

 
kde teplota přívodní a zpětné vody se stanoví z určené střední teploty vody tws jako 

 

1 2
w

w ws

t
t t

∆= −   [°C] (3.26) 

 

2 2
w

w ws

t
t t

∆= +   [°C] (3.27) 
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Tab. 3.3 Zkoumané typy konstrukcí chladicích stropů 
 

Ozn. Typ Rozměry[mm] Schéma konstrukce 
L 75 

d 10 

l 8 

sp 1 

svzd 280 

siz - 

CHS1a Panel bez izolace 
(železobetonová 
stropní konstrukce, 
vzduchová mezera, 
chladicí panel) 
Výrobci: Trox, Krantz 

skon 300  
CHS1b Jako CHS1a svzd 0  

L 75 

d 10 

l 8 

sp 1 

svzd 270 

siz 13 

CHS2 Panel s izolací 
(železobetonová 
stropní konstrukce, 
vzduchová mezera, 
izolace armaflex AC, 
chladicí panel) 
Výrobci: Trox, Krantz 

skon 300  

L 100 

L l 500 

d 14 

sp 1 

svzd 300 

CHS3 Lamelový strop 
(železobetonová 
konstrukce, hliníkové 
lamely nasunuté na 
vodní potrubí z 
polybutylenu, zakryto 
pohledovými lištami) 
Výrobci: Giacomini 

skon 300  
L 100 

L l 500 

γγγγ    125° 

d 14 

sp 1 

svzd 300 

CHS4 Lehký lamelový strop 
nasazovací 
(betonová konstrukce 
stropu, kovové lamely 
nasazené přímo na 
potrubní rozvod) 
Výrobci: Krantz 

skon 300  
L 150 

d 16 

t 2 

som 5 

siz 30 

CHS5 Zabetonované potrubí 
(železobetonová 
konstrukce, 
polystyrenová izolace, 
betonová vrstva 
s potrubím, omítka) 
Výrobci: Rehau, Velta 

skon 300  
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3.2.2. VYHODNOCENÍ ENERGETICKÉ BILANCE 

Na základě výpočtu tepelné a energetické bilance byly porovnány základní konstrukce 
chladicích stropů z hlediska energetické náročnosti. Pro vyhodnocení byly použity konstrukce 
uvedené v Tab. 3.3. Rozměry vlastních panelů či lamel, vycházely z podkladů výrobců 
chladicích stropů. Pouze rozměr stropní konstrukce byl volen, tak, aby byla zachována 
podobnost. Pro řešení energetické bilance bylo provedeno několik předpokladů řešení  

 
a) místnost nad stropem byla ve stejném režimu úpravy prostředí jako místnost 

zkoumaná 
b) přívod vzduchu byl izotermní  
c) pro všechny výpočty byla výsledná teplota tg uvažována 26 °C 
d) tepelná zátěž prostoru byla zadána ve formě vnitřních tepelných zisků Qi (υ = 1) 
 

Na základě výsledků tepelné bilance prostoru byla zjištěna potřebná střední povrchová 
teplota chladicího stropu tstr (3.6) a stanoven chladicí výkon qstr (3.8). Z výsledků energetické 
bilance byla pro danou konstrukci stropu určena střední teplota chladicí vody tws. Na Obr. 3.8 
až Obr. 3.12 jsou vyneseny zjištěné výkonové parametry jako funkční závislost pracovního 
rozdílu teplot  
 

∆t = ta - tws  [K]  (3.28) 
 

Z vynesených grafických závislostí lze pak měrný chladicí výkon stropu (vztaženo na 
1 m2 chladicího stropu) pro danou konstrukci vyhodnotit ve formě  
 

( )n

str a wsq C t t= −   [W.m-2] (3.29) 

 
Na Obr. 3.8 je zobrazena závislost měrného výkonu chladicího stropu na pracovním 

rozdílu teplot qstr = f(∆t). První tři konstrukce (CHS 1a, 1b a 2) se nevyznačují příliš 
výrazným chladicím účinkem.  Konstrukce CHS3 a CHS4 vykazují, i přes větší rozteč trubek 
vyšší výkony než předchozí konstrukce CHS1a, CHS1b a CHS2. Je to dáno především větší 
styčnou plochou mezi potrubím a lamelou (panelem). Z tohoto pohledu se jeví jako 
nejvýhodnější konstrukce CHS3, kdy vlastní lamela obklopuje po celé své délce potrubí, čímž 
vznikne maximální možná styčná plocha. Zvláštním případem je konstrukce CHS5 – stropní 
deska se zabetonovaným vodním potrubím, která i přes největší rozteč potrubí vykazuje 
zhruba stejný chladicí výkon jako konstrukce CHS3.  
 
 
Tab. 3.4 Koeficienty C a n  pro výpočet výkonu chladicího stropu 

 
Ozn. C n 

CHS1a 3,29 1,17 
CHS1b 3,06 1,15 
CHS2 3,27 1,15 
CHS3 3,87 1,16 
CHS4 3,51 1,16 
CHS5 3,77 1,16 
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Obr. 3.8 Závislost měrného výkonu chladicího stropu na pracovním rozdílu teplot 
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Obr. 3.9 Závislost ztrátového tepelného výkonu na pracovním rozdílu teplot 
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Obr. 3.10 Celková potřeba chladicího výkonu 
 

 
Obr. 3.9 vyjadřuje závislost ztrátového tepelného výkonu. Z uvedeného je patrný 

především rozdíl mezi ztrátovým výkonem mezi případy CHS1a a 1b. I když v případě 
CHS1a není konstrukce vybavena tepelnou izolací  plní tuto funkci zčásti vzduchová mezera 
nad vlastním panelem. Proto umístění takového typu chladicího panelu přímo na konstrukci 
stropu se jeví jako nevhodné. I když  šířka vzduchové mezery nemá výrazný vliv na celkový 
tok tepla, je její přítomnost výrazným zlepšení vlastností. Z tohoto hlediska se nejlépe 
projevují konstrukce CHS2 a CHS5, které jsou již vybaveny tepelnou izolací na horní straně 
panelu. 
 Na Obr. 3.11 je možné sledovat závislost měrného tepelného výkonu chladicího stropu 
qstr a povrchové teploty chladicího stropu na střední teplotě chladicí vody qstr = f(tws) a tstr = 
f(tws). Pro definovanou konstrukci stropu (a pro dané okrajové podmínky výpočtu energetické 
bilance) bude při zvolené střední teplotě chladicí vody tws dosažena konkrétní povrchová 
teplota chladicího stropu tstr.  

Z uvedených grafů je možné odečíst pro danou střední teplotu vody tws odpovídající 
výkon chladicího stropu qstr a jeho povrchovou teplotu tstr. Při stejné střední teplotě chladicí 
vody např. 16 °C bude chladicí výkon pro jednotlivé konstrukce (pro dané okrajové 
podmínky) v rozmezí od 52 do 68 W/m2 (vztaženo na 1 m2 chladicího stropu). 

Například pro konstrukci chladicího stropu CHS 4 a střední teplotě vody tws = 16 °C 
bude chladicí výkon stropu qstr = 62 W/m2, čemuž odpovídá povrchová teplota chladicího 
stropu  18,5 °C.  
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Obr. 3.11 Závislost měrného tepelného výkonu chladicího stropu a povrchové teploty 
chladicího stropu na střední teplotě vody 

 
 
Na Obr. 3.10 je zobrazena potřeba chladu pro 1 m2 chladicího stropu, což je ovšem 

závislost, která nemá příliš vypovídající hodnotu. Pro porovnání jednotlivých typů chladicích 
stropů z hlediska energetické náročnosti zavedeme stupeň využití přivedeného chladicího 
výkonu 
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str str

c str z

q q

q q q
ε = =

+   [-]  (3.30) 

 
V grafické formě jsou závislosti patrné z Obr. 3.12, kde se již projevuje nutnost  

přítomnosti tepelné izolace na horní straně chladicího panelu (CHS 2 a 5). Jednoznačně 
nejhorším řešením je případ CHS1b, kde se projevuje absence jakékoliv tepelné izolace, což 
bylo patrné již z předchozích závislostí.  
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Obr. 3.12 Stupeň využití přivedeného chladicího výkonu 
 
 

Uvedené výsledky odpovídají energetické náročnosti systému s tím, že tepelná zátěž 
prostoru byla zadána ve formě vnitřních tepelných zisků (υ =1). Měrný tepelný tok chladicího 
stropu byl stanoven na základě rovnice (3.8). 

Pokud bychom při výpočtu zavedli předpoklad, že vnitřní tepelná zátěž prostoru je 
zanedbatelná Qi  a podstatnou část tepelných zisků tvoří zisk oknem (zastíněným proti 
průchodu přímé sluneční radiace) Qok bude υ → 0. Střední teplota stěn ts pak bude blízká 
teplotě vzduchu ta, a měrný tepelný výkon chladicího stropu lze stanovit jako 

 

str kstr sstr a strq ( + )(t  - t ) α α=  [ W.m-2 ] (3.31) 

 
Střední teplota vody tws a potřebný tepelný výkon qc se určí dle stejného výpočetního 

postupu uvedeného v kapitole 3.2.1. 
V takovém případě však budou výsledky měrného tepelného výkonu chladicího stropu 

poněkud vyšší. Na Obr. 3.13 je znázorněno porovnání výsledků obdržených na základě 
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rozdílných přístupů  zadání. Čárkovaně jsou zobrazeny závislosti měrného chladicího výkonu 
stanovené na základě výše zmíněného předpokladu (3.31) pro všechny zkoumané případy. 
Znázorněné křivky ukazují, že při pracovním rozdílu teplot 10 K bude rozdíl mezi 
vypočítanými výkony chladicího stropu cca 18 %. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16

∆∆∆∆t=t a-tws [K] 

q
st

r 
[W

/m
2 ]

CHS1a

CHS1b

CHS2

CHS3

CHS4

CHS5

CHS1a

CHS1b

CHS2

CHS3

CHS4

CHS5

ϑ ϑ ϑ ϑ = 1

ϑϑϑϑ  = 0

 
 
Obr. 3.13 Porovnání výsledků měrného výkonu chladicího stropu obdržených na základě 

rozdílných předpokladů zadání 
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3.3. ZÁVĚR 

V rámci vytčených cílů disertační práce byl vytvořen matematický model energetické 
bilance prostoru s chladicím stropem, jehož hlavní součástí je 

 
a) vnitřní tepelná bilance prostoru 
b) vnější energetická bilance 
 
Matematický model je založený na detailním rozboru přenosu tepla v prostoru 

klimatizovaném chladicím stropem. Model řeší vnitřní tepelnou bilanci prostoru s ohledem na  
vnitřní mikroklima. Na základě obdržených výsledků ve formě hledaných teplot byla 
provedena vnější energetická bilance, jejíž výstupem je požadavek na potřebné množství 
energie. Energetická bilance zohledňuje konstrukční uspořádání chladicího stropu. 

Výsledkem tepelné bilance prostoru jsou hledané teploty vzduchu, chladicího stropu a 
střední teploty stěn. Na zkoumaném případu je znázorněn vliv tepelné zátěže na střední 
teplotu stěn a teplotu vzduchu v takto klimatizovaném prostoru. Je vidět, že s rostoucí 
tepelnou zátěží (klesající povrchovou teplotou stropu) střední teplota stěn klesá, avšak změna 
není příliš výrazná. Naopak teplota vzduchu jednoznačně narůstá. Z výsledků je rovněž 
zřejmý vliv podílu vnitřních tepelných zisků z celkové tepelné zátěže na chování teploty 
vzduchu a střední teploty stěn v prostoru.  

Na základě výsledků energetické bilance byly porovnány základní konstrukce 
chladicích stropů z hlediska energetické náročnosti. Výsledky ve formě výkonových 
závislosti ukazují na vhodnost či nevhodnost daného uspořádání. Jako nejpříznivější 
z hlediska odvedení tepelné zátěže se jeví lamelový strop s lamelami nasunutými přímo na 
vodní potrubí. Pro jednoznačné vyhodnocení výsledků  byl zaveden stupeň využití 
přivedeného chladicího výkonu, který určuje poměr mezi využitým a přivedeným chladicím 
výkonem.  

Z výsledků energetické bilance je zřejmá především nutnost tepelně izolovat chladicí 
strop na horní straně chladicího panelu ke snížení celkové spotřeby energie. Rovněž není 
příznivé umisťovat panel přímo na stropní konstrukci, neboť i vzduchová mezera plní 
částečně funkci tepelné izolace. 
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4. TEPELNÝ KOMFORT SYSTÉMU S CHLADICÍM STROPEM 

Určujícím kritériem pro hodnocení tepelného komfortu v prostoru je operativní 
teplota. V prostoru s chladicím stropem je ovlivněna především teplotou vzduchu a střední 
radiační teplotou. Na základě znalosti povrchových teplot okolních stěn a geometrickém 
uspořádání místnosti je možné určit střední radiační teplotu výpočtem. Vlivem nižší 
povrchové teploty stropu, při zachování tepelného komfortu, bude teplota vzduchu ve 
vnitřním prostoru poněkud vyšší než v prostoru s konvekčním přenosem tepla, což má za 
následek i úsporu energie.  

V následujících řádcích je věnována pozornost vlivu velikosti místnosti a povrchové 
teploty chladicího stropu na výpočet střední radiační teploty. Předmětem zkoumání je i 
rozložení střední radiační teploty v místnosti. Na základě hodnocení tepelného komfortu je 
cílem porovnat systém s chladicím stropem se systémem s konvekčním přenosem tepla a 
následně stanovit možné úspory energie. 

 
V moderní společnosti tráví lidé stále více času ve vnitřních prostorách budov, které 

jsou často vystaveny tepelné zátěži, ať už z venkovního prostředí, nebo od elektronického 
vybavení uvnitř prostoru. Se zvyšujícími se nároky na pohodu prostředí a tím i na tepelný 
komfort pracujících osob, je nutné klást si otázku, jak takových požadavků dosáhnout. 
Tepelný stav prostředí nemá totiž přímý vliv jen na fyzický ale i na duševní stav člověka. 
Sálavé chladicí panely by mohly být v tomto směru účinným prostředkem. Z hlediska 
vytvoření tepelné pohody je totiž sálavý přenos tepla mezi člověkem a okolím v porovnání 
s konvekčním přenosem výhodnější. Sálavý způsob chlazení je výhodný i z hygienického 
hlediska, neboť ho neprovázejí  nežádoucí účinky, jakými jsou hluk nebo případný průvan 
[11]. 

Nezbytným předpokladem dosažení tepelné pohody (komfortu) je zachování tepelné 
rovnováhy člověka za optimálních hodnot fyziologických parametrů. Výsledný tepelný 
účinek prostředí na člověka charakterizuje tepelný stav prostředí, který je dán následujícími 
veličinami a vyjadřuje ho rovnice tepelné rovnováhy člověka 

 
• teplota vzduchu ta 
• střední radiační teplota tu 
• rychlost proudění vzduchu wa 
• relativní vlhkost vzduchu ϕ 
• intenzita turbulence Tu  
 

Rovnice tepelné rovnováhy člověka, popsaná např. v [17],[52], vyjadřuje rovnost mezi 
tepelným tokem člověkem produkovaným a tepelným tokem odnímaným (konvekcí, sáláním, 
dýcháním, vypařováním a vedením) Obr. 4.1. Kromě zmíněných veličin charakterizujících 
tepelný stav prostředí, figurují v rovnici tepelné rovnováhy ještě veličiny vyjadřující stav 
člověka mezi něž patří  

 
• intenzita fyzické činnosti q (M) 
• tepelný odpor oděvu  Rod (Icl ) 

 
Tepelný komfort ovlivňují ještě další nezávislé faktory jako jsou 
 

• věk 
• pohlaví 
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Pokud bude výsledný tepelný účinek prostředí na dané místo posuzován podle 
výsledné teploty tg a vzduch bude v  klidném stavu, lze rovnici tepelné rovnováhy zjednodušit 
na tvar [15] 

 
2a u gt t t+ ≅  [ °C ]  (4.1) 

 
Uvedená rovnice (4.1) byla již dříve použita jako jedna ze základních rovnic pro 

řešení tepelné bilance v prostoru s chladicím stropem. 
 

 
Obr. 4.1 Tepelné toky sdílené mezi člověkem a okolím  

 
 

4.1. HODNOCENÍ TEPELNÉHO KOMFORTU 

Hodnotícím kriteriem pro tepelnou pohodu v prostoru, podle Nařízení vlády č. 
523/2002 Sb.[79], či dle ČSN ISO 7730 [77], je operativní teplota to, která respektuje kromě 
teploty vzduchu ta i střední radiační teplotu tu a rychlost proudění vzduchu wa. 

Operativní teplota je jednotná teplota uzavřeného černého prostoru, ve kterém by tělo 
sdílelo radiací a konvekcí stejné množství tepla, jako ve skutečném nehomogenním prostředí 
a vypočítá se podle vzorce 

 
to = Ata+(1 –A)tu

 [ °C ] (4.2) 
 

kde A  ..................koeficient je funkcírelativní rychlosti proudění vzduchu [ - ] 
 ta   .................. teplota vzduchu [ °C ] 

 tu ...................střední radiační teplota [°C ] 
 
Tab. 4.1 Závislost součinitele A  na rychlosti prouděni vzduchu v prostoru [77] 
 
wa [ m.s-1]  <0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 
A [ - ] 0,5 0,53 0,6 0,65 0,7 0,75 
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Koeficient A je závislý na přestupu tepla konvekcí a sáláním z povrchu těla 
 
α

α α
=

+
k

k s

A  [ °C ]  (4.3) 

 
kde αk  .................součinitel přestupu tepla konvekcí [ W.m-2.K-1 ] 
 αs  .................součinitel přestupu tepla sáláním [ W.m-2.K-1 ] 

 
Při rychlostech proudění vzduchu pod 0,2 m/s lze nahradit operativní teplotu 

výslednou teplotou tg , měřenou kulovým teploměrem.  
 

2
a u

o g
t t

t t
+= ≅  [ °C ]  (4.4) 

 
Z uvedeného vyplývá, že na tepelnou pohodu má výrazný vliv střední radiační teplota 

tu. Povrchová teplota chladicího stropu má za následek pokles střední radiační teploty tu, která 
je nižší než teplota vzduchu ta. V prostoru s chladicím stropem lze tedy udržovat poněkud 
vyšší teplotu vzduchu, než je tomu u klimatizačních systémů s konvekčním přenosem tepla. 
Projektanti vzduchotechniky, kteří jsou zvyklí pracovat většinou jen s teplotou vzduchu ta si 
tuto skutečnost často vůbec neuvědomují. Pokud totiž chceme zachovat v prostoru stejný 
tepelný komfort, jako při použití klimatizace s konvekčním přenosem tepla, bude teplota 
vzduchu ve vnitřním prostoru vyšší, podle dostupných údajů [23] až o 2 K (rozborem se 
zabývá jedna z následujících kapitol). 

 
Stupeň diskomfortu lze vyhodnotit podle již zmíněné normy [77] ukazatelem 

tepelného pocitu lidí PMV (Predicted Mean Vote). Ukazatel PMV se vyhodnocuje pro 
aktuální parametry prostředí (ta, tu, w, ϕ), pro různé druhy lidské činnosti M uvedené v Tab. 
4.3 a pro různé druhy tepelného odporu oděvu Icl podle Tab. 4.2. V tabulkách jsou vybrány 
hodnoty typické pro kancelářské prostory a práce.  

 
 
Tab. 4.2 Tepelné odpory typických kombinací oděvu 

 
I cl  Oděv (denní běžné oblečení) 

[clo] [m2K/W] 
 Kalhotky, spodnička, punčochy, lehké šaty s rukávy, sandály 0,45 0,07 
 Spodky, košile s krátkými rukávy, lehké kalhoty, lehké ponožky, boty 0,5 0,08 
 Spodky, košile, lehčí kalhoty, ponožky, boty 0,6 0,095 
 Spodní prádlo, košile, kalhoty, ponožky, boty 0,7 0,105 
 Kalhotky, spodnička, košile, sukně, silné podkolenky, boty 0,8 0,12 
 Kalhotky, košile, sukně, svetr - kulatý výstřih, silné podkolenky, boty 0,9 0,14 
 Spodní prádlo, košile, kalhoty, sako, ponožky, boty 1,0 0,155 
 Spodní prádlo, nátělník, košile, kalhoty, sako, ponožky, boty 1,1 0,17 
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Tab. 4.3 Energetické výdeje pro různé druhy lidské činnosti 
 

M   Lidská činnost 
[met] [W/m2] 

 Sezení, uvolněné 1 58 
 Psaní na stroji 1,1 65 
 Práce vsedě 1,2 70 
 Stání, lehká práce 1,6 93 
 

 
Subjektivní pocity uvedené v Tab. 4.4 (zima - horko) [77] byly číselným hodnotám 

ukazatele PMV přiřazeny na základě statistických šetření [22], které byly  prováděny formou 
dotazování většího počtu osob. 

 
Tab. 4.4 Stupnice pro posuzování tepelného pocitu 
 
PMV -3 -2 -1 0 1 2 3 

Tepelný pocit zima chladno 
mírné 

chladno 
neutrálně 

mírné 
teplo 

teplo horko 

 
 

Ukazatel procentuálního podílu nespokojených osob PPD (Predicted Percentage of 
Dissatisfied) vyjadřuje počet osob, výrazně nespokojených s daným tepelným stavem. Pro 
dodržení tepelné pohody člověka v daném prostoru se doporučuje  jako přijatelné, aby PPD 
byla menší než 10%, což odpovídá následujícím hodnotám PMV 
 

0,5 0,5PMV− ≤ ≤ +  (4.5) 
 

Pro hodnocení pocitu obtěžování průvanem se používá ukazatel DR (Draft Risk), který 
vyjadřuje procentuální podíl lidí, u kterých se předpovídá tento pocit a nazývá se stupeň 
obtěžování průvanem. Pro zachování tepelného komfortu musí být obtěžování průvanem 
omezeno a doporučuje se aby hodnota DR < 15%. 
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4.2. STŘEDNÍ RADIAČNÍ TEPLOTA 

Množství tepla, sdíleného sáláním mezi povrchem těla a jednotlivými obklopujícími 
plochami v prostoru lze stanovit výpočtem poměrně obtížně a zdlouhavě. K usnadnění 
výpočtu a k posouzení sálavého účinku všech okolních ploch jedinou veličinou, byla 
zavedena tzv. střední radiační teplota tu (dříve účinná teplota okolních ploch, v zahraniční 
literatuře označovaná jako MRT – mean radiant temperature). 

Střední radiační teplota tu je definována jako společná teplota všech okolních ploch, 
při které by bylo celkové množství tepla sdílené sáláním mezi povrchem těla a okolními 
plochami stejné jako ve skutečnosti. Pro obecný případ platí [17] 

 
4 4 44

1 1 2 2u r r rn nT T T ... Tϕ ϕ ϕ= + + +   [ K ] (4.6)

  
kde: Tn  ....................absolutní teploty povrchů okolních ploch Sn [ K ] 
 ϕrn  ..................poměry osálání jednotlivých okolních ploch Sn plochou Sr (např. 

povrch lidského těla) 
 
pokud se vzájemně příliš neliší teploty t1, t2 … tn lze vztah (4.6) zjednodušit na tvar 
 

1 1 2 2u r r rn nt t t ... tϕ ϕ ϕ= + + +   [ °C ] (4.7) 

 
kde: tn  ................... teploty povrchů okolních ploch Sn [ °C ] 
 
V takovém případě lze k výpočtu použít i přibližné rovnice, která v podstatě vyjadřuje střední 
teplotu okolních ploch [17] 
 

1 1 2 2

1 2

n n
u

n

t S t S ... t S
t

S S ... S

+ + +=
+ + +

  [ °C ] (4.8) 

 
Hodnota střední radiační teploty vypočítaná dle rovnice (4.7) v uvedené lineární formě 

je vždy poněkud nižší než hodnota dle rovnice (4.6). V případech, jimiž se tato práce zabývá, 
jsou však ozdíly mezi oběma výsledky velmi malé. Například při rozdílu teploty chladicího 
stropu (100% pokrytí) a okolních stěn 10 K, činí rozdíl mezi oběma výsledky 0,08 K, jak je 
patrné z výsledků uvedených v Tab. 4.5. 

Poměr osálání ϕrn značí poměrný díl z celkově vysálaného tepla plochou Sr, který 
přijímá plocha Sn. Poměr osálání vyjadřuje geometrické poměry při sdílení tepla sáláním mezi 
dvěma plochami. Obecně poměr osálání závisí na vzájemné poloze sálající plochy a plochy 
osálané, dále pak na velikosti a vzdálenosti těchto ploch. Ve skutečnosti by střední radiační 
teplota měla být vztažena k povrchu lidského těla (St = 1,8 m2), avšak pro zjednodušení se 
vztahuje k povrchu elementární koule resp. k bodu umístěnému v těžišti člověka. Pro sálající 
bod definovaný podle Obr. 4.2a) platí 
 
 

2 2 21 1

8 4

h a b h
arctg

ab
ϕ

π
+ += −   (4.9) 
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Stanovení poměrů osálání ϕ není zcela jednoduchou záležitostí, zejména pokud se 
jedná o geometricky složité případy. Ke zjednodušení složitějších případů slouží adiční 
pravidlo, které plyne ze zákona o zachování energie. Podle něj se poměr osálání obecné 
plochy S1 složené z dílčích ploch plochou S2, rovná součtu poměrů osálání jednotlivých 
dílčích ploch. Pro případ podle Obr. 4.2b), kdy je bod 1 osálán plochou 2 bude platit 

 

12 12 12 12 12
I II III IVϕ ϕ ϕ ϕ ϕ= + + +  (4.10) 

 
Pro případ podle Obr. 4.2c) kdy je bod 1 osálán plochou 2, která leží mimo spojnici 

s bodem 1  bude platit 
 

12 12 12 12 12
I II III IV( )ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ= − + +  (4.11) 

  
 
 

 
 
 a) b)  c) 
 
Obr. 4.2 Parametry pro výpočet poměru osálání  
 
 
kde poměry osálání ϕI, ϕII, ϕIII , ϕIV vypočítáme podle vztahu (4.9) s odpovídajícími parametry 
a, b a h pro jednotlivé plochy 
 

12 1 1 12 1 2

12 2 1 12 2 2

I II

III IV

f ( a ,b ,h ), f ( a ,b ,h )

f ( a ,b ,h ), f ( a ,b ,h )

ϕ ϕ

ϕ ϕ

= =

= =
 

 
 

4.2.1. STANOVENÍ STŘEDNÍ RADIAČNÍ TEPLOTY 

V zásadě existují tři základní možnosti jak určit střední radiační teplotu tu 
 
• manuálním výpočtem 
• měřením parametrů tepelného prostředí 
• použitím simulačního programu 
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Stanovení střední radiační teploty manuálním výpočtem je možné, ovšem, jak naznačuje 
princip výpočtu popsaný v předchozí kapitole 4.2, je to poměrně komplikované.  Princip 
spočívá ve stanovení poměrů osálání v libovolně definovaném bodě na základě 
geometrických poměrů vzájemné polohy mezi sálající a osálanou plochou. Například pro 
zjištění střední radiační teploty v místnosti se šesti stěnami, což je nejjednodušší případ, je 
nutné vypočítat 6x4 hodnot poměrů osálání.  

Problémem stanovení poměrů osálání se zabýval např. Cihelka [17], nebo Fanger [22], 
který provedl rozbor pro základní případy vzájemné polohy mezi sedící či stojící osobou a 
vodorovnou či svislou plochou. Výpočtem zjištěné hodnoty poměrů osálání vynesl jako 
obecné závislosti na geometrických parametrech výpočtu. Z takto vytvořených závislostí je 
možné odečítat hodnoty poměrů osálání pro zadané geometrické uspořádání. I když jsou 
publikované výsledky stále platné, řešení pomocí odečítání hodnot poměrů osálání  
z grafických závislostí je časově náročné. 

V dnešní době usnadní manuální výpočet poměrů osálání počítače. Výpočetní postup 
s výhodou využívá adiční pravidlo a střední radiační teplotu je pak možné určit v kterémkoliv 
bodě prostoru libovolně zvolené místnosti. Příklad takového výpočtu s použitím tabulkového 
procesoru Excel je zobrazen na Obr. 4.3. Některé složitější simulační programy (ESP-r, 
Ecotect) jsou již připraveny pro přímý výpočet střední radiační teploty v  krátkém čase 
v několika bodech prostoru najednou (viz. dále). 

 
 

 
 
 

Obr. 4.3 Příklad výpočtu střední radiační teploty v tabulkovém procesoru Excel 
 
V tabulce Tab. 4.5 je porovnán výpočet střední radiační teploty tu dle příslušných rovnic 

(4.6), (4.7) a (4.8). Výpočet byl proveden pro případ místnosti o rozměrech 4,2 x 3,6 x 2,7 m, 
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s tím, že chladicí strop pokrývá celou plochu stropu a jeho teplota tstr nechť je konstantní. Pro 
porovnání výpočtu se mění pouze teplota stěn ts, která je shodná s teplotou vzduchu ta 
v místnosti. Střední radiační teplota tu byla počítána vždy uprostřed místnosti ve výšce 1,1 m 
nad podlahou. Za správný výpočet je obecně považována hodnota obdržená dle rovnice (4.6). 
Z výsledků uvedených v Tab. 4.5 je patrná odchylka hodnot vypočítaných dle 
zjednodušených rovnic (4.7) a (4.8) . Odchylka se zvětšuje s rostoucím rozdílem teplot mezi 
chladicím stropem a okolními stěnami tstr – ts. Pro extrémní uvažovaný případ, kdy teplota 
okolních stěn ts je 30 °C a teplota chladicího stropu tstr = 15 °C, rozdíl mezi hodnotami střední 
radiační teploty tu obdrženými dle rovnice (4.6) a (4.7) činí 0,18 °C. Mezi výsledky podle 
rovnic (4.6) a (4.8) je rozdíl již 0,27 °C. Další analýzy budou prováděny na základě výpočtu 
střední radiační teploty dle rovnice se čtvrtými mocninami (4.6).  

 
Tab. 4.5 Porovnání výsledků výpočtu střední radiační teploty 

 
 tu  

tstr ts tstr - ts (4.5) (4.6) (4.7) 
[°C] [°C] [K] [°C] [°C] [°C] 
15 24 9 22,24 22,18 22,12 
15 26 11 23,87 23,77 23,70 
15 28 13 25,50 25,37 25,28 
15 30 15 27,14 26,96 26,87 

 
Střední radiační teplotu je možné určit také na základě měření parametrů tepelného 

prostředí (výsledné teploty tg, teploty vzduchu ta a rychlosti proudění vzduchu wa). Pokud je 
pro měření výsledné teploty tg použit kulový teploměr o průměru 150 mm, střední radiační 
teplota v daném místě se z naměřených hodnot určí dle vztahu [76] 

 
4 8 0 6 0 25273 2 5 10 273, ,

u g a g at (( t ) , . w ( t t ))= − + − −  [ °C ] (4.12) 

 
Pro předpověď střední radiační teploty (MRT) se jeví jako výhodné použití simulačních 

programů, které jsou připraveny k automatickému vyhodnocení. Ovšem i takové řešení skýtá 
určitá úskalí v podobě definování okrajových podmínek. Simulační program vypočítává 
povrchové teploty okolních ploch dle zadaných podmínek. Důležitá je správná volba 
součinitelů přestupu tepla konvekcí podél jednotlivých stěn (viz kapitola 2) a rovněž volba 
poměru mezi sálavou a konvekční složkou pro zadané zdroje tepla. Zejména pro složité 
případy geometrie místnosti je manuální výpočet prakticky nemožné použít a využití 
simulačního výpočtu může být přínosem. 

 
Jednou z možností je použití simulačního programu ESP-r, používaného pro hodnocení 

tepelného chování budov. Program obsahuje “ESPmrt“ modul, s jehož pomocí je možné 
vypočítat střední radiační teplotu v libovolném bodě prostoru. Výpočtový “ESPmrt“  modul je 
založen na modulu “View Factors Modul“, který přepočítává úhlové poměry mezi 
jednotlivými povrchy. Výsledky střední radiační teploty mohou být zobrazeny v grafické 
podobě jako časově závislé. 

Výpočtová metoda používá pro výpočet snímač střední radiační teploty (“MRT sensor“) 
ve tvaru kvádru či krychle (místo elementární koule) o volitelných rozměrech [58]. Použitím 
simulačního programu ESP-r pro výpočet střední radiační teploty se zabývá např. [36].  

Simulační výpočet umožňuje střední radiační teplotu tu vztáhnout k povrchu lidského 
těla (St = 1,8 m2), a to tak, že se rozměry kvádru sloužícího jako snímače střední radiační 
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teploty zadají tak, aby tento povrch nahradily. Na Obr. 4.4a) je zobrazen příklad takového 
snímače o rozměrech 300 x 300 x 1350 mm ve výšce 500 mm nad podlahou. V případě b) se 
jedná o snímač o rozměrech 109 x 109 x 109 mm nahrazující kulový teploměr o průměru 150 
mm.  

 
 a) b)   
 
Obr. 4.4 Použití snímače střední radiační teploty v programu ESP-r 
 

 
4.2.2. ANALÝZA STŘEDNÍ RADIAČNÍ TEPLOTY 

Z výpočetního postupu podle rovnice (4.6) uvedeného v kapitole 4.2.1 je zřejmé, že na 
hodnotu střední radiační teploty nemá přímý vliv jen povrchová teplota okolních stěn resp. 
stropu, ale zároveň geometrické uspořádání daného prostoru, což souvisí s výpočtem poměru 
osálání.  

Podrobnější rozbor stanovení střední radiační teploty pro různé geometrické případy 
lze provést pomocí výše zmíněného výpočetního postupu. Pro zkoumání vlivu geometrie 
prostoru na střední radiační teplotu byla provedena analýza pro 3 základní případy zobrazené 
na Obr. 4.5. Případ a) představuje “ideální“ případ místnosti, u níž je celý strop tvořen 
stropem chladicím. V praxi ale většinou není možné obložit celou půdorysnou plochu stropu. 
Případ b) tedy představuje částečné, 55,6% pokrytí stropu a případ c) pouze 47,6%.  

 
 a) b)  c) 

 
Obr. 4.5 Zkoumané geometrické případy místností s chladicím stropem 
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Případy b) a c) předpokládají osově souměrné umístění chladicího stropu. Každý ze 
zkoumaných případů byl podroben detailnímu rozboru, při kterém se postupně měnil 
půdorysný rozměr místnosti. Úměrně k rozměrům místnosti se měnily i rozměry chladicího 
stropu. Všechny zkoumané případy jsou uvedeny v Tab. 4.6. Pro každý případ byla současně 
měněna i výška místnosti od 2,4 m do 3,6 m a to po 0,3 m. 

 
Tab. 4.6 Zkoumané geometrické případy místnosti s chladicím stropem 

 
 Místnost Chladicí strop 
 a b Spod a/b c d e Sstr 
Případ a [m] [m] [m2] [-] [m] [m] [m] [m 2] 

a1 3,6 4,2 15,1 0,86 3,6 4,2 - 15,1 
a2 5,1 6 30,8 0,86 5,1 6 - 30,8 
a3 7,2 8,4 60,5 0,86 7,2 8,4 - 60,5 
a4 14,4 16,8 242 0,86 14,4 16,8 - 242 

Případ b         
b1 3,6 4,2 15,1 0,86 2,8 3 - 8,4 
b2 5,1 6 30,8 0,86 4 4,3 - 17,2 
b3 7,2 8,4 60,5 0,86 5,6 6 - 33,6 
b4 14,4 16,8 242 0,86 11,2 12 - 134 

Případ c         
c1 3,6 4,2 15,1 0,86 2,4 3 0,4 7,2 
c2 5,1 6 30,8 0,86 3,4 4,3 0,6 14,4 
c3 7,2 8,4 60,5 0,86 4,8 6 0,8 28,8 
c4 14,4 16,8 242 0,86 9,6 12 1,6 115,2 

 
Poznámka: Pro každý zkoumaný případ byla současně měněna i výška místnosti od 2,4 m do 

3,6 m. 
 

Výpočet střední radiační teploty byl proveden vždy uprostřed místnosti ve výšce 1,1 m 
nad podlahou, pro povrchové teploty chladicího stropu tstr = 16, 18 a 20 °C a teplotu okolních 
stěn ts = 24, 26 a 28 °C. Při výpočtu byl proveden předpoklad, že se teplota vzduchu ta 
výrazně neliší od teploty okolních stěn ts.  

Příklady obdržených hodnot v podobě závislosti střední radiační teploty tu na výšce 
místnosti h, teplotě chladicího stropu tstr a teplotě vzduchu ta pro případy a1, a3, b1, b3, c1 a 
c3  jsou zobrazeny na Obr. 4.6. V levém sloupci jsou zobrazeny výsledky střední radiační 
teploty tu pro místnosti s půdorysnými rozměry 3,6 x 4,2 m (případy a1, b1 a c1). V pravém 
sloupci pak výsledky pro místnost z dvojnásobnými rozměry 7,2 x 8,4 m (případy a3, b3 a 
c3).  

Z výsledků je patrný nejen výrazný vliv povrchové teploty stropu tstr ale také vliv 
geometrie místnosti. Je zřejmé, že se zmenšující se výškou místnosti roste vliv chladného 
povrchu stropu, což je obecný trend  patrný ve všech zkoumaných případech. Pro případy 
s rozlehlým chladicím stropem (a1, a3) je pokles teploty vlivem snižující se výšky výraznější, 
než pro případy s menším pokrytím (např. b1, b3). 

Z rozdílů na Obr. 4.6 mezi levým a pravým sloupcem, resp. mezi případy 1 a 3 je 
rovněž dobře patrná změna střední radiační teploty tu vlivem rozlehlosti místnosti. Je zřejmé, 
že se zvyšujícími se rozměry místnosti roste poměr osálání mezi člověkem a chladicím 
stropem a tím se snižují hodnoty střední radiační teploty tu. Nejvýrazněji je to patrné u 
případů a1 a a3, kdy rozdíl mezi hodnotami střední radiační teploty tu, pro jinak stejné 
okrajové podmínky činí až 1 K. 
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Obr. 4.6 Porovnání závislost střední radiační teploty na výšce místnosti, povrchové teplotě 
stropu a teplotě vzduchu pro případy a1, a3, b1, b3, c1 a c3. 
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Obr. 4.7 Bezrozměrné vyhodnocení výsledků výpočtu tu pro zkoumané případy a, b, c  
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Pro jednotné zobrazení výsledků uvedených v předchozím odstavci (Obr. 4.6) je 
možné grafické závislosti pro zkoumané případy vyjádřit i v bezrozměrné formě. 
Vyhodnocení pro zkoumané případy a, b a c jsou znázorněny na Obr. 4.7, kde osa y je ve 
formě bezrozměrné souřadnice ta-tu/ta-tstr. Výhodou takového zobrazení je sjednocení 
výsledků pro daný zkoumaný případ do jedné grafické závislosti. Výsledky jsou platné pro 
zadané geometrické a okrajové podmínky. Teplota okolních stěn ts je uvažována v rozmezí 24 
– 28 °C a teplota chladicího stropu tstr v rozmezí 16 – 20 °C. 

Pro případy a a b je zřejmý obecný trend závislosti bezrozměrného parametru na 
velikosti místnosti. Se zvětšujícími se půdorysnými rozměry místnosti jednoznačně klesá 
hodnota střední radiační teploty tu. Pro případ c je situace odlišná. Se zvětšujícími se rozměry 
místnosti roste mezera mezi chladicími stropy e a tím se výrazně mění poměr osálání  mezi 
zkoumaným bodem (uprostřed místnosti, 1,1 m nad podlahou) a chladicím stropem. Obecný 
trend je zachován pouze do určité velikosti místnosti (ve zkoumaném případě cca do 240 m2). 
S dalším zvětšováním půdorysných rozměrů místnosti se vliv chladného povrchu stropu na 
střední radiační teplotu (pro danou polohu) značně zmenšuje a dokonce se projevuje pozitivní 
vliv vyšší místnosti. V praxi se však tak velké místnosti (kanceláře) nevyskytují, a pokud ano, 
rozmístění chladicích panelů bude záviset na rastru podhledu a umístění osvětlení.  

 
V dosud zkoumaných případech byla střední radiační teplota tu vyhodnocována vždy 

uprostřed místnosti ve výšce 1,1 m nad podlahou, tedy v úrovni těžiště stojící osoby. Pro 
sledování rozložení střední radiační teploty v místnosti a pro lepší názornost je možné provést 
vyhodnocení výpočtu střední radiační teploty tu ve formě “izomap“. Grafické příklady 
takového vyhodnocení jsou uvedeny v příloze 4.1. Výpočet střední radiační teploty byl 
prováděn na síti 50 x 32 bodů v podélné rovině místnosti yz. Z uvedených zobrazení je 
zřejmé, že střední radiační teplota tu není jednotná, na čemž se výrazně podílí geometrické 
uspořádání prostoru. 

Z přílohy 4.1a a 4.1b je patrno, jak se mění rozložení střední radiační teploty 
v prostoru vlivem půdorysné velikosti místnosti. Výpočty byly prováděny pro případy 
místností a a b s konstantní výškou h = 2,7 m. Teplota okolních stěn ts byla ve všech 
případech 28 °C, teplota chladicího stropu tstr = 18 °C. Ze zobrazených výsledků je zřejmé, že 
se zvětšujícími se půdorysnými rozměry místnosti a chladicího stropu, dochází ke snižování 
hodnoty střední radiační teploty tu v celém prostoru. Je to dáno především zvětšujícím se 
poměrem osálání mezi zadaným bodem a chladicím stropem. Je zřejmé, že v rozlehlejší resp. 
širší místnosti je účinek chladicího stropu výraznější nežli v úzké. 

V příloze 4.1c a 4.1d je vidět jakým způsobem se mění rozložení střední radiační 
teploty s měnící se výškou místnosti. Zobrazené výpočty byly prováděny pro případ a3 a b3, 
výška místnosti h byla uvažována 2,4; 2,7; 3 a 3,3 m. Teplota okolních stěn ts je ve všech 
případech 28 °C, teplota chladicího stropu tstr = 16 °C.  Z uvedených obrázků je vidět 
jednoznačný ústup vlivu sálajícího stropu se zvyšující se výškou místnosti. 

S pomocí plošné analýzy je možné sledovat jakým způsobem ovlivňuje střední 
radiační teplotu například zahřátá plocha okna. Příklad takového vyhodnocení je zobrazen 
v příloze 4.1e. Okrajové podmínky byly stejné jako v předchozích případech, jen teplota okna 
tok byla 40 °C. Ze zobrazení je vidět, že zahřátá plocha okna může podstatně ovlivnit pozitivní 
účinek sálajícího chladicího stropu. 

 
 

4.2.3. VLIV TEPELNÉ ZÁTĚŽE NA STŘEDNÍ RADIAČNÍ TEPLOTU  

Jak již bylo popsáno v předchozí kapitole, na výpočet střední radiační teploty má vliv 
především povrchová teplota chladicího stropu tstr, geometrické uspořádání místnosti a poloha 
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osoby v místnosti. Částečně byly oba vlivy popsány v předchozí kapitole. Povrchová teplota 
stropu tstr je určena potřebou odvést tepelnou zátěž prostoru. Úkolem kapitoly je objasnit 
jakým způsobem ovlivňuje velikost tepelné zátěže q střední radiační teplotu tu. 

Pro vyhodnocení poslouží výsledky z předchozích zkoumaných případů uvedených v 
Tab. 4.6. Střední radiační teplota tu byla vyhodnocena pro zvolenou teplotu chladicího stropu 
tstr a teplotu okolních stěn ts. Výkon chladicího stropu qstr je  

 

str kstr a str sstr u strq (t  - t )+ (t  - t ) α α= [ W.m-2 ] (4.13) 

 
Tepelná zátěž prostoru q vztažená na 1 m2 podlahové plochy odpovídá výkonu chladicího 
stropu  

 

str str

pod

S q
q  

S
=  [ W.m-2 ] (4.14) 

 
kde: Spod  ..................plocha podlahy [ m2 ] 
 
 Na Obr. 4.8, Obr. 4.9 a Obr. 4.10 jsou vyhodnoceny výsledky výpočtů vlivu tepelné 
zátěže q na střední radiační teplotu tu v grafické podobě pro zkoumané případy a, b a c vždy 
pro výšky místnosti 2,4 m a 3,3 m. Teplota vzduchu resp. teplota okolních stěn ts byla ve 
všech případech 26 °C, povrchová teplota stropu se měnila v rozmezí 16 až 20 °C.  
 Je vidět, že s rostoucí tepelnou zátěží (klesající povrchovou teplotou stropu tstr) střední 
radiační teplota tu klesá. V případě a (Obr. 4.8) je jednoznačně patrný výraznější vliv tepelné 
zátěže než v ostatních případech b a c (Obr. 4.9 a Obr. 4.10 ), což je způsobeno tím, že se na 
sálavém účinku podílí větší plocha chladicího stropu. Se zvětšujícím se rozměrem místnosti je 
zmiňovaný vliv opět výraznější. Z měřítka na ose y je ale patrný velmi pozvolný pokles 
střední radiační teploty, prakticky pro všechny zkoumané případy.  
 

 
Obr. 4.8 Vliv tepelné zátěže na střední radiační teplotu - případy a (h = 2,4 m a h = 3,3 m) 
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Obr. 4.9 Vliv tepelné zátěže na střední radiační teplotu - případy b (h = 2,7 m a h = 3,3 m) 
 
 

Na případu c pro zkoumanou výšku h = 2,4 m (Obr. 4.10 vlevo) je rovněž zřejmé, že 
pro rozlehlou místnost (případ c4) se již střední radiační teplota v podstatě nemění. Jak již 
bylo popsáno výše, se zvětšujícími se rozměry místnosti roste mezera mezi chladicími stropy 
e a tím se výrazně mění poměr osálání  mezi zkoumaným bodem (uprostřed místnosti, 1,1 m 
nad podlahou) a chladicím stropem. 

 

 
 
Obr. 4.10 Vliv tepelné zátěže na střední radiační teplotu - případy c (h = 2,7 m a h = 3,3 m) 
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4.3. HODNOCENÍ TEPELNÉHO KOMFORTU V MÍSTNOSTI 
S CHLADICÍM STROPEM 

Za předpokladu, že se teplota okolních stěn ts výrazně neliší od teploty vzduchu 
v místnosti ta můžeme provést výpočet střední radiační teploty tu dle výpočetního postupu 
(4.6). Na základě znalosti střední radiační teploty a s použitím hodnocení tepelného komfortu 
dle ukazatele tepelného pocitu lidí PMV lze následně provést analýzu tepelného pocitu osob 
přítomných v klimatizované místnosti. 

  Ukazatel tepelného pocitu lidí PMV byl vyhodnocen pro jednotně zvolenou relativní 
vlhkost vzduchu ϕ = 50%, pro různé druhy lidské činnosti M uvedené Tab. 4.3 a pro různé 
druhy tepelného odporu oděvu Icl podle Tab. 4.2. V klimatizovaném prostoru s chladicím 
stropem a zdrojovým větráním lze předpokládat poměrně nízkou rychlost proudění vzduchu w 
v pásmu pobytu osob. Pro vyhodnocení byla rychlost proudění vzduchu w volena v rozmezí 0 
až 0,2 m/s, jakožto maximální hodnota předepsaná hygienickým předpisem [79] a rovněž jako 
mezní hodnota, kterou prakticky nelze, při distribuci vzduchu zdrojovým větráním, překročit 
[61]. 

Hodnoty tepelného pocitu lidí PMV byly stanoveny v závislosti na operativní teplotě 
to. Výsledky v grafické formě (Obr. 4.11 a Obr. 4.12) jsou typické zejména pro kancelářské 
práce vykonávané především vsedě, nebo ve stoje. Na Obr. 4.11 je zobrazena závislost 
tepelného pocitu lidí PMV na operativní teplotě to pro různé tepelné odpory oděvu Icl, 
definovanou rychlost proudění vzduchu w a energetický výdej člověka M. Na Obr. 4.12 pak 
obdobná závislost PMV = f(to), avšak pro různé lidské činnost M při konkrétní rychlosti 
proudění w a tepelném odporu oděvu Icl.  

Z uvedených výsledků je zřejmý poměrně široký rozptyl tepelného pocitu přítomných 
osob v prostoru právě pro osoby různě oblečené, či různě pracující osoby. Z Obr. 4.11 je 
patrno jakým způsobem ovlivňuje  tepelný pocit druh oděvu resp. jeho tepelný odpor Icl. 
Z grafů je zřejmé, že osoby oblečené v lehkém oděvu (0,5 clo) budou vždy nezávisle na 
rychlosti proudění vzduchu (w = 0 – 0,2 m/s) a na intenzitě fyzické činnosti (M = 1 – 1,2 met) 
při operativní teplotě to = 26 °C v oblasti optimálního tepelného komfortu PMV = 0, nebo 
blízko této hodnotě. S rostoucím tepelným odporem oděvu Icl > 0,7 clo může dojít k pocitu 
mírného tepla (+0,5 >PMV > +1,5).  

Na Obr. 4.12 je zobrazen tepelný pocit pro různé druhy lidské činnosti. Z hlediska 
dosažení optimálního tepelného pocitu (-0,5 < PMV < 0,5) se z uvedených závislostí jeví jako 
nejvýhodnější použití chladicího stropu pro práce vykonávané převážně v sedě (M = 1; 1,1; 
1,2 met) tedy např. kancelářské práce, práce v úřadech, laboratořích apod., kdy se dá 
předpokládat, že jsou osoby oblečeny v lehkém oděvu s tepelným odporem Icl < 0,9 clo. Z 
Obr. 4.12  je rovněž zřejmé, že pro osoby pracující převážně vstoje, např. v laboratořích či 
v lehkém průmyslu (M = 1,6 met), je již dosažení tepelného komfortu chladicím stropem  
poměrně problematické, nicméně stále možné. Pro zachování tepelné pohody je optimální 
udržet operativní teplotu to < 24 °C při nízkých rychlostech proudění vzduchu a lehkém 
oděvu. Právě v laboratořích, nebo v lehkém průmyslu  lze totiž na rozdíl od kanceláří 
předpokládat u všech zaměstnanců stejný oděv.  

Z uvedených výsledků je rovněž patrno, že s rostoucí rychlostí proudění vzduchu se 
hodnoty tepelného pocitu posouvají do nižších hodnot. Při kombinaci systému s chladicím 
stropem se zdrojovým větráním, však nelze s takovou variantou příliš počítat, neboť v pásmu 
pobytu osob bude rychlost proudění velmi nízká.  

Z hlediska dosažení tepelného komfortu v letních měsících se jeví jako nejpřijatelnější 
hodnota operativní teploty to = 26 °C. Způsob za jakých podmínek se takové hodnoty dosáhne 
při použití systému s chladicím stropem oproti systému s konvekčním přenosem tepla je 
výrazně odlišný. 
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Obr. 4.11 Závislost PMV = f(to, Icl)  
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Obr. 4.12 Závislost PMV = f(to, M) 
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4.3.1. POROVNÁNÍ KLIMATIZAČNÍCH  SYSTÉMŮ Z HLEDISKA 
DOSAŽENÍ TEPELNÉHO KOMFORTU 

Na základě určitých předpokladů můžeme porovnat systém s chladicím stropem se 
systémem s převážně konvekčním přenosem tepla z hlediska dosažení tepelného komfortu. 
Nechť je dána obecná místnost (výška h = 2,7 m), kde chceme dosáhnout hodnotu operativní 
teploty to = 26 °C. Pokud budou osoby v místnosti klidně sedět (M = 1 met), jejich oblečení 
bude lehké (I = 0,5 clo) a rychlost proudění vzduchu w budeme uvažovat 0,1 m/s, nastane 
v prostoru neutrální tepelný pocit (PMV = 0, viz. Obr. 4.11) - bude dosažen tepelný komfort. 

Budeme-li opět předpokládat, že se teplota okolních stěn ts výrazně neliší od teploty 
vzduchu v místnosti ta můžeme provést výpočet střední radiační teploty tu. Pro výpočet 
systému s chladicím stropem budeme uvažovat teplotu aktivní části stropu tstr = 18 °C. U 
konvekčního systému bude teplota všech okolních stěn ts,k  rovna teplotě vzduchu ta,k  a bude 
ve všech případech 26 °C.  

 
Tab. 4.7 Porovnání systémů z hlediska dosažení tepelného komfortu 

 
  Chladicí strop Konvekční systém ∆∆∆∆t Úspora 

Případ to tstr ta,ch = ts,ch tu ta,k = ts,k tu ta,ch - ta,k Qusp [W] 
a1 26,0 18,0 26,9 25,1 26,0 26,0 0,9 240 
a3 26,0 18,0 27,5 24,5 26,0 26,0 1,5 400 
a4 26,0 18,0 28,0 24,0 26,0 26,0 2,0 540 
b1 26,0 18,0 26,6 25,4 26,0 26,0 0,6 160 
b3 26,0 18,0 27,2 24,8 26,0 26,0 1,2 320 
b4 26,0 18,0 27,8 24,2 26,0 26,0 1,8 480 
c1 26,0 18,0 26,5 25,5 26,0 26,0 0,5 120 
c3 26,0 18,0 26,9 25,1 26,0 26,0 0,9 240 
c4 26,0 18,0 27,0 25,0 26,0 26,0 1,0 260 
 
 
Z  výsledků uvedených v Tab. 4.7 vyplývá, že v prostoru s chladicím stropem, lze 

udržovat vždy poněkud vyšší teplotu vzduchu v místnosti než u konvekčního systému, při 
zachování stejné úrovně tepelného komfortu. To znamená, že pro dodržení stejné operativní 
teploty to vychází u systému s chladicím stropem nižší střední radiační teplota tu než je teplota 
vzduchu ta. Rozdíl ∆t vyjadřuje rozdíl mezi teplotou vzduchu systému s chladicím stropem 
ta,ch a teplotou vzduchu v prostoru s konvekčním systémem ta,k. Ve skutečnosti bude u 
systému s chladicím stropem povrchová teplota okolních stěn vlivem osálání ještě o něco 
nižší, čímž bude tento efekt ještě výraznější. 

Na Obr. 4.13 je zobrazena závislost rozdílu ∆t = ta,ch - ta,k na výšce místnosti h pro 
případy b1 a b3.  Ze zobrazených výsledků je opět patrný vliv velikosti místnosti na výpočet 
střední radiační teploty tu, čemuž byla věnována pozornost v předchozích odstavcích.  

To, že je možné v prostoru s chladicím stropem udržovat poněkud vyšší teplotu 
vzduchu než u systému s konvekčním přenosem tepla má za následek i výraznou úsporu 
energie pro chlazení venkovního větracího vzduchu. V Tab. 4.7 vyjadřuje hodnota Qusp 
úsporu energie pro 10 osob při množství přiváděného vzduchu 60 m3/h na osobu. Teplota 
venkovního vzduchu je 32 °C, entalpie 58 kJ/kg a povrchová teplota chladiče centrální 
klimatizační jednotky je 9 °C. Na Obr. 4.14 je zobrazena úspora energie pro chlazení 
venkovního vzduchu Qusp systému s chladicím stropem oproti konvekčnímu systému 
v závislosti na výšce místnosti h pro případy b1 a b3.   
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Obr. 4.13 Rozdíl mezi teplotou vzduchu při použití systému  s chladicím stropem a systému 

s konvekčním přenosem tepla v závislosti na výšce místnosti a teplotě stropu 
  

 
Obr. 4.14 Úspora energie pro přívod čerstvého vzduchu pro 10 osob (60 m3/h osobu) oproti 

systému konvekčního systému v závislosti na výšce místnosti a teplotě chladicího 
stropu 

 
 
Na Obr. 4.15 je vidět porovnání výsledků tepelného pocitu lidí v prostoru s chladicím 

stropem zjištěných Miyanagou (popsáno v kapitole 1.3) s výpočtem (kapitola 4.3). Miyanaga 
neudává přesnou informaci o rychlosti proudění vzduchu v místě měření. Vzhledem k tomu, 
že zkoumaná místnost je vybavena zdrojovým větráním, lze usuzovat nízkou rychlost 
proudění vzduchu (0 – 0,2 m/s) v pásmu pobytu osob [61]. Výsledky měření a vypočtené 
hodnoty vykazují dobrou shodu, což je odůvodnitelné stejným výpočetním postupem. 
Pozoruhodné je, že na základě experimentu formou dotazování, osoby subjektivně preferují 
vyšší hodnoty operativní teploty to. 
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Obr. 4.15 Porovnání vypočtených hodnot s hodnotami naměřenými Miyanagou  
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4.4. ZÁVĚR 

Pro hodnocení tepelného komfortu v místnosti s chladicím stropem je nutná znalost 
střední radiační teploty. Pomocí uvedeného výpočetního postupu (4.6) a s použitím adičního 
pravidla je možné vypočítat střední radiační teplotu prakticky v kterémkoliv místě daného 
prostoru.  

Na třech typových místnostech byl sledován vliv velikosti místnosti a povrchové 
teploty chladicího stropu na výpočet střední radiační teploty (ve výšce 1,1 m nad podlahou). 
Pro jednotlivé případy byla měněna jak výška tak i půdorysné rozměry místnosti. S rostoucí 
výškou místnosti a vyšší povrchovou teplotou chladicího stropu slábne samozřejmě vliv 
chladicího stropu na střední radiační teplotu. Grafické závislosti jednoznačně ukazují na 
výhodu použití systému s chladicím stropem v místnostech s menší výškou (2,4 m) a většími 
půdorysnými rozměry. V malých kancelářích se účinek chladicího stropu neprojeví v takové 
míře jako např. v kancelářích halových. 

Pro sledování rozložení střední radiační teploty v místnosti byl sestrojen výpočetní 
program MRT analysis, který využívá možné použít i grafického vyhodnocení ve formě  
“izomap“. Na základě výsledků uvedených v příloze 4.1 je zřejmé, že střední radiační teplota 
tu není v prostoru jednotná a vlivem různého uspořádání místnosti se mění i její vertikální 
gradient. Z hlediska dosažení rovnoměrného rozložení střední radiační teploty a tím i 
tepelného komfortu je optimální, aby chladicí strop pokrýval celou plochu stropu. To v praxi 
většinou není možné a tak je dobré, aby bylo pokryta alespoň jeho větší část. Uvedené řešení 
může napomoci ke správnému návrhu systému. Za předpokladu dané povrchové teploty 
omezené rizikem kondenzace se jako nejideálnější jeví použití systému v nízkých, nebo 
rozlehlých prostorech. 

Výsledky rovněž ukazují vliv tepelné zátěže na střední radiační teplotu v prostoru 
s chladicím stropem. Lze pozorovat, že s rostoucí tepelnou zátěží (klesající povrchovou 
teplotou stropu) střední radiační teplota klesá. Změna střední radiační teploty není příliš 
výrazná u malých místností, naopak se zvětšujícími se rozměry místnosti či chladicího stropu 
je vliv výraznější. 

To, že na tepelný komfort má výrazný vliv vlastnost oděvu a druh lidské činnosti není 
informace nová. Výsledky však ukazují, jak široký může být rozptyl tepelného pocitu 
přítomných osob v  prostoru s chladicím stropem právě pro různě oblečené osoby, či osoby 
různě pracující. Z výsledků vyplývá vhodnost použití systému s chladicím stropem zejména 
pro kancelářské prostory, úřady či laboratoře. 

V prostoru s chladicím stropem je z hlediska dosažení tepelného komfortu možné vždy 
udržovat o něco vyšší teplotu vzduchu v místnosti než je tomu u  konvekčního systému. Podle 
prováděných analýz (pro reálné případy b1 a b4)  to může být v rozmezí 0,4 až 2,5 
K v závislosti na poloze a velikosti chladicího stropu. Následná úspora energie pro chlazení 
venkovního větracího vzduchu pro 10 osob (při množství 60 m3/h na osobu) činí 60 až 640 
W. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 

Experimentální etapa disertační práce se uskutečňovala v měřicí komoře laboratoří 
Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT. Měřicí komora umístěná ve zkušební 
místnosti byla vybudována během předešlých let a provádějí se v ní nejrůznější experimenty, 
související se studiem stavu prostředí v klimatizovaných místnostech. Pro experimenty 
související s řešením disertační práce byla měřicí komora vybavena chladicím stropem a 
modely tepelné zátěže (zahřátá plocha okna, model počítače a model člověka). 

Hlavním cílem disertační práce je analýza mikroklimatických podmínek v prostoru s 
chladicím stropem za účelem stanovení podmínek tepelného komfortu přítomných osob. Mezi  
hlavní části patří zejména proměření teplotních profilů v takto klimatizovaném prostoru 
včetně měření parametrů tepelného komfortu. Jelikož byl během měření monitorován teplotní 
profil v místnosti byl vyhodnocen i součinitel přestupu tepla konvekcí za účelem  zpřesnění 
dosavadních poznatků v této oblasti. Experimentální etapa disertační práce se dělí na řešení 
následujících úkolů:  

 
e) experimentální stanovení podmínek tepelného komfortu osob v prostoru s chladicím 

stropem 

f) proměření teplotních profilů v místnosti s chladicím stropem 

g) experimentální stanovení součinitele přestupu tepla konvekcí podél chladicího stropu  

 
V průběhu měření tepelného stavu prostředí v prostoru s chladicím stropem byl 

pozorován vliv konvekčních proudů vznikajících podél zahřátých ploch (oken) na teplotu 
vzduchu v místnosti. Jako vedlejší cíle experimentální etapy disertační práce byly provedeny 
následující práce: 

 
a) proměření teplotních profilů v blízkosti zahřáté plochy okna 

b) stanovení šířky proudu vzduchu vznikajícího podél zahřáté plochy okna 

c) experimentální stanovení součinitele přestupu tepla konvekcí podél zahřáté plochy 
okna 

 
Obr. 5.1 Schéma experimentálního zařízení   
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5.1. POPIS EXPERIMENTÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 

Na Obr. 5.1 je celkové schéma uspořádáni experimentálního zařízení v laboratoří 
Ústavu techniky prostředí. Je zde zobrazeno umístění hlavních součástí zkušebního zařízení, 
kterými jsou: zkušební místnost, měřící komora s chladicím stropem, klimatizační jednotka a  
chladicí systém.  
 
 
5.1.1. MĚŘICÍ KOMORA 

Ve  zkušební místnosti o rozměrech 7,2 x 4 x 4 m byl vybudován model měřící 
komory o rozměrech 4,2 x 3,6 x 3 m. Do meziprostoru, který  vznikl mezi měřící komorou a 
zkušební místností lze přivádět upravený vzduch z klimatizační jednotky a vytvořit tak 
požadované okrajové podmínky pro prováděné experimenty. 

Měřící komora je vyrobena z dřevotřísky a je tepelně izolovaná od okolních vlivů. 
Výšku  měřící komory je možné měnit, neboť má nastavitelný strop. Pro účely experimentů 
prováděných v rámci řešení, byl pod strop měřící komory zavěšen podhled pro umístění 
chladicích panelů. Tím se rozměry měřící místnosti změnily na 4,2 x 3,6 x 2,7 m. 

Pro experimenty, jejichž konečným cílem je stanovení parametrů prostředí v 
klimatizovaných prostorech s chladicími stropy v závislosti na funkčních parametrech 
klimatizačního systému (chladicích stropů včetně větrání) byla měřící komora napojena na 
přívod větracího vzduchu, jehož parametry jsou upravovány v klimatizační jednotce. Základní 
variantou přívodu vzduchu je zaplavovací systém, provedený výustí 700 x 200 mm u podlahy 
(rozměry výusti i její polohu lze upravovat). Schéma uspořádaní měřící místnosti a 
klimatizační jednotky je na Obr. 5.1, schéma měřící komory se základními rozměry je na Obr. 
5.2. Z důvodů rovnoměrnosti výstupního rychlostního profilu je před výustí instalována 
koncentrická dýza s jednoduchým filtrem. Odváděcí otvor (jeho základní umístění je pod 
stropem na stejné stěně jako otvor přiváděcí) je vyveden přes meziprostor do prostoru 
laboratoří. Větrání měřící komory je přetlakové; variantně lze odváděcí otvor napojit na 
samostatný odvodní ventilátor na střeše.  

 

 
Obr. 5.2 Schéma měřicí komory s modelem okna, chladicím stropem a větracími otvory 
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Tab. 5.1 Materiály použité při stavbě komory a jejich tepelně-technické vlastnosti 
 

Materiál d [m] λλλλ [W/mK]  ρρρρ [kg/m3] c [J/kgK] 
Dřevotříska 0,020 0,11 800 1500 
Tep. izolace - polystyren 0,030 0,035 100 1250 
Izolace Armaflex AC 0,018 0,038 20 900 
Podhledové desky 0,020 0,055 300 1000 
Ocelový plech 0,001 50 7800 - 
 

 
5.1.2. REALIZACE PODMÍNEK V MĚŘÍCÍ KOMOŘE 

Pro realizaci experimentů bylo nutné v měřící komoře zbudovat chladicí strop a 
nasimulovat  tepelnou zátěž prostoru. V mnoha případech tvoří podstatnou část tepelné zátěže 
(např. kanceláří) tepelný tok dopadající sluneční radiací na okno místnosti, při extrémních 
podmínkách, stíněnému proti pronikání přímé radiace. Dalšími zdroji tepla v klimatizovaných 
místnostech (kancelářích) bývají vnitřní zdroje tepla, mezi než patří především citelné teplo 
od osob pobývajících v prostorách, od osvětlení či od elektronického vybavení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5.3 Řezy konstrukcemi měřicí komory   
  a) řez boční stěnou komory, b) řez modelem okna 
  c) řez podhledovou konstrukcí, d) řez chladicím stropem 

a) b) 

d) c) 
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REALIZACE CHLADICÍHO STROPU 

Pro  měření v rámci řešení disertační práce byly použity chladící panely vyráběné 
firmou TROX  s označením WK-D-UM. Rozměry panelu 0,6 x 1,2 m byly zvoleny s ohledem 
na velikost a uspořádaní měřicí komory. Celkem bylo použito deset panelů, celková plocha 
chladicích panelů  činí 7,2 m2, což představuje 48% pokrytí stropu. Panely byly navrženy na 
maximální chladicí výkon 80 W/m2, vztaženo na plochu chladicího stropu, což odpovídá  
celkovému chladicímu výkonu  576 W.  

Rozmístění jednotlivých panelů je patrné ze schématu na Obr. 5.4. Panely jsou 
umístěny, spolu s tepelnou izolací Armaflex AC tl. 13 mm v  podhledu, který je zavěšen pod 
stropem měřicí komory Obr. 5.3d). Tím se výška měřicí komory změnila na 2,7 m, což 
odpovídá rozměrům standardní kanceláře. 

Chladicí panely jsou připojeny vždy dva do série z důvodu zajištění turbulentního 
proudění vody panelem. Takto uspořádané panely jsou napojeny na Tichelmannův rozvod 
chladicí vody, který je proveden z měděného potrubí. Vodní potrubí je tepelně izolováno 
izolací Armaflex tl. 13 mm. Při návrhu byl teplotní rozdíl chladicí vody volen 16/18 °C. 

 

 
Obr. 5.4 Půdorysné schéma rozmístění a napojení chladicích panelů v měřící komoře 

 
 
MODELOVÁNÍ ZDROJŮ TEPLA 

K modelování zahřáté plochy okna byl vytvořen topný panel, představující  zastíněné 
okno zahřáté sluneční radiací. Vlastnosti konvekčního proudu podél zahřátého povrchu okna 
(modelovaného topným panelem ve vertikální stěně) byly experimentálně stanoveny a 
navazují na práci [70]. Konkrétní výsledky jsou popsány v kapitole  5.3. 

Model okna tvoří 3 topné elektrické panely o šířce 0,6 m a délce 1,8 m umístěné do 
výšky 0,85 m nad podlahou. Panely byly z praktických důvodů překryty tabulí z ocelového 
pozinkovaného plechu tloušťky 1 mm. Tím vznikl rovný povrch a navíc tím byla potlačena 
sálavá složka tepelného toku. Vzniklá plocha modeluje stíněné zahřáté okno v letním období 
o rozměrech: šířka 1,9 m, výška 1,6 m, výška parapetu 0,85 m. Pro prováděné experimenty 
byla zvolena povrchová teplota okna v rozmezí 26 až 40 °C, což odpovídá elektrickému 
příkonu 0 – 200 W. Pro minimalizaci tepelných ztrát byla mezi stěnu měřící komory a topné 
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panely vložena přídavná tepelná izolace z polystyrenu tloušťky 30 mm. Řez modelem okna je 
znázorněn  na  Obr. 5.3b). Na Obr. 5.5 je zobrazeno elektrické zapojení topných panelů. Pro 
měření elektrického příkonu byl použit digitální wattmetr. 

 

 
 

Obr. 5.5 Schéma elektrického zapojení topných panelů 
 

kde:  OT..................oddělovací transformátor 
 RAT................ regulační autotransformátor 
 W ...................digitální wattmetr 
 Z ...................zátěž – odporové topné kabely 
 
 

Osoby pobývající v prostorách produkují teplo citelné a vázané. Množství 
vyprodukovaného tepla závisí na prováděné činnosti a na teplotě okolního vzduchu. Osoby 
pracující v kanceláři v které je teplota vzduchu kolem 26 °C, produkují zhruba 62 W citelného 
tepla. Pro modelovaní takové citelné tepelné zátěže, byl vyroben zjednodušený model 
člověka, tvořený ocelovým válcem na podstavci. Válec je vytvořen tak, aby podél něj 
docházelo k přirozenému proudění vzduchu. Uvnitř válce byla umístěna objímka  se žárovkou 
o výkonu 60 W. Z důvodu potlačení sálavé složky byl válec z vnější strany opatřen 
hliníkovou hadicí Aludec. Celkem byly použity dva takové modely.  

Tepelnou zátěž od vybavení kanceláří tvoří především citelné teplo vznikající 
provozem elektronických zařízení, jakými jsou zejména počítače s monitorem, kopírovací 
stroje či tiskárny. Pro modelování této tepelné zátěže byl vytvořen model počítače. K tomuto 
účelu byl použit plechový zákryt skutečného počítače, uvnitř kterého byly umístěny dvě 
objímky se žárovkami o výkonu 2x60 W. Při měření bylo použito dvou takových modelů.  

Schémata všech výše popsaných modelů jsou znázorněna v Tab. 5.2, v reálné podobě 
jsou uvedena na fotografiích v příloze 5.1. 
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Tab. 5.2 Schémata modelů zdrojů tepla použitých při experimentech 
 
 

 
 

Pohled 1 Pohled 2 
Výkon 
Pi [W]  

Model 
člověka 

  

60 

Model 
počítače 

  

120 

Model 
okna 

  

0 - 520 
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5.2. PARAMETRY PROSTŘEDÍ V PROSTORU S CHLADICÍM 
STROPEM 

 Pro experimenty, jejichž konečným cílem je stanovení parametrů prostředí v 
klimatizovaných prostorech s chladicími stropy v závislosti na funkčních parametrech 
klimatizačního systému (chladicích stropů včetně větrání) byla měřící komora vybavena 
vnitřními zdroji tepla a měřicím zařízením. Výsledky získané experimentem popsaným 
v následujících odstavcích poslouží k vyhodnocení cílů měření, vytčených v úvodní kapitole  

� stanovení podmínek tepelného komfortu osob v prostoru s chladicím stropem 

� vyhodnocení teplotních profilů v místnosti s chladicím stropem  

� stanovení součinitele přestupu tepla konvekcí αk podél chladicího stropu 

Do prostoru měřicí komory byly umístěny vnitřní zdroje tepla popsané v kapitole 
5.1.2. Pro experimenty související s měřením parametrů tepelného stavu prostředí byl 
uprostřed místnosti instalován měřicí systém pro měření v interiérech “Indoor Flow System“ 
firmy Dantec v kombinaci s kulovým teploměrem. Pro vyhodnocení teplotních profilů byly 
do komory nainstalovány vícenásobné teplotní sondy s teplotními čidly.  

Pro měření výkonových parametrů potřebných k vyhodnocení experimentu byla 
měřena teplota přívodního a odváděného vzduchu. V okolí komory bylo rozmístěno několik 
čidel pro měření teploty vzduchu v meziprostoru a rovněž byla kontrolována teplota vzduchu 
v podhledové konstrukci. Pro měření výkonu chladicího stropu byly do potrubního systému 
chladicí vody instalovány jímky pro měření teploty přívodní a vratné vody a rovněž lopatkový 
průtokoměr. 

Seznam všech měřených parametrů je uveden v Tab. 5.3. Uspořádání měření, resp. 
umístění jednotlivých zdrojů tepla a rozmístění stojanů pro měření teplotních profilů je 
znázorněno v půdorysném schématu na Obr. 5.6.  

 
Tab. 5.3 Seznam měřených parametrů  

 
Měřené veličiny Ozn. Počet Čidlo/Zařízení Poznámka 
Teplota vzduchu v měřící místnosti ta´ 4 x 10 Pt100 Ahlborn 
Povrchová teplota chladicího stropu tstr 4 x 1 Pt100 Ahlborn 
Povrchová teplota podlahy tpo 4 x 1 Pt100 Ahlborn 
Teplota vody na přívodu a zpátečce tw1 / tw2 2 Pt100 Ahlborn 
Teplota vzduchu na přívodu a odvodu tap / tao 2 Ntc Ahlborn 
Teplota vzduchu v okolí komory te 7 Ntc Ahlborn 
Teplota vzduchu v podhledové konstrukci tpod 3 Ntc Ahlborn 
Výsledná teplota tg 1 Pt100 Ahlborn 
Průtok vzduchu w 1 Drátek Ahlborn 
Průtok vody Mw 1 Impuls Embra 
Průtok vzduchu ∆p 1 Lemniskáta - 
Relativní vlhkost vzduchu ϕ, t 2 - Ahlborn  
Rychlost proudění wa 3 54T21 Dantec 
Teplota vzduchu ta 3 54T21 Dantec 
Intenzita turbulence Tu  3 54T21 Dantec 
Průvan DR 3 54T21 Dantec 
Relativní vlhkost vzduchu ϕ 1 Assmanův ps. - 
Barometrický tlak pb 1 Staniční bar. - 
Elektrický příkon topných panelů P 1 Dig. wattmetr - 
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Pro shromažďování dat byla použita měřící ústředna typu Ahlborn ALMEMO 5590-3 
s celkem šesti měřicími kartami, každá s deseti kanály. Seznam měřených parametrů s jejich  
přesným určením a polohou, včetně obsazení jednotlivých kanálů je pro snadnou orientaci při 
manipulaci se zařízením zobrazen v příloze č 5.3a.  
 Celkem bylo provedeno 50 sérií měření v době od ledna do července 2004. Prvních 20 
sérií mělo charakter ověřovacích měření, na jejichž základě byly provedeny určité úpravy a 
změny pro úspěšné provedení experimentu. Zbylých 30 sérií bylo použito pro vlastní 
vyhodnocení experimentální etapy disertační práce. 
  

 
5.2.1. MĚŘENÍ TEPLOTNÍCH PROFILŮ  

Měření vertikálních teplotních profilů v měřicí komoře bylo prováděno ve čtyřech 
osách měřicí místnosti (viz Obr. 5.6 – pozice 1,2,3 a 4). Dva profily byly měřeny v podélné 
ose místnosti (osy 1 a 2), dva v blízkosti  bočních stěn místnosti, vždy v ose chladicího stropu 
(osy 3 a 4). Pro tento účel byly vyrobeny speciální vícenásobné teplotní sondy s teplotními 
čidly umístěnými na  drátových stojanech. Na každém stojanu je umístěno celkem 12 čidel, z 
toho 10 slouží pro měření teplot vzduchu a 2 jsou určena pro měření povrchových teplot 
stropu a podlahy.  

Pro měření teplot vzduchu byly použity teplotní čidla Pt 100 o minimálních rozměrech 
(1,6 x 3,2  x 1,0 mm). Schéma umístění teplotního čidla na měřicím stojanu je  zobrazeno na 
Obr. 5.8. 

 

 
Obr. 5.6 Uspořádání měření v měřicí komoře  

 
 
Na začátku každé série měření byly nastaveny okrajové podmínky měření dle 

předběžně zvolených parametrů - Tab. 5.4. To zahrnovalo především nastavení velikosti 
vnitřní tepelné zátěže, povrchové teploty stropu resp. teploty přívodní vody,  teploty a 
množství přiváděného vzduchu do komory a do jejího okolí. V průběhu stabilizace teplotních 
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podmínek  v měřicí komoře (až 10 h), byly odečítány veškeré měřené parametry ústřednou 
Ahlborn Almemo (Tab. 5.3). Měření bylo prováděno automaticky v minutových intervalech.  

Po dosažení ustáleného stavu bylo provedeno vlastní měření, jehož doba byla 
zpravidla 1 - 3 h. Po skončení vlastního měření (stále za ustáleného stavu) byla ručně 
proměřena povrchová teplota chladicího stropu tstr, povrchová teplota okna tok, teplota 
okolních stěn tsi a k určení parametrů vzduchu byla změřena vlhkost vzduchu a barometrický 
tlak. K tomuto účelu byl použit Assmannův psychrometr a staniční barometr.  

Na Obr. 5.7 je uveden typický časový průběh teplot v jedné vodorovné rovině. (ve 
výšce 1,1 m nad podlahou). Zobrazený průběh ukazuje pozvolný pokles teplot v měřicí 
komoře, kdy na počátku časového intervalu je vidět vysoká teplota v halových laboratořích 
v letních měsících (červen), která pozvolna klesá odvodem tepla. Na konci intervalu je již 
dobře patrná ustálená oblast, která v daném případě trvá cca 3 h. 

 
 

Tab. 5.4 Nastavené podmínky měření – provozní stavy měření 
 

 Tepelná zát ěž Větrání Strop  Podmí
nky Stavy  

ta Okno  Osoby  Počítače Celkem I V t ap tw1 
  [°C] [W] [W] [W] [W] [W/m 2] [h-1] [m3/h] [°C] [°C] 

A A1 24 0 0 240 240 15,87 2,45 100 23 15,0 
 A2 26 0 0 240 240 15,87 2,45 100 25 17,0 
 A3 28 0 0 240 240 15,87 2,45 100 27 19,0 

B B1 24 0 120 240 360 23,81 2,45 100 23 15,0 
 B2 26 0 120 240 360 23,81 2,45 100 25 15,0 
 B3 28 0 120 240 360 23,81 2,45 100 27 15,0 

C C1 24 160 120 240 520 34,39 2,45 100 20 15,0 
 C2 26 160 120 240 520 34,39 2,45 100 22 15,0 
 C3 28 160 120 240 520 34,39 2,45 100 24 15,0 

D D1 24 160 120 240 520 34,39 4,90 200 24 15,0 
 D2 26 160 120 240 520 34,39 4,90 200 26 15,0 
 D3 28 160 120 240 520 34,39 4,90 200 28 15,0 

E E1 24 160 120 240 520 34,39 7,35 300 24 15,0 
 E2 26 160 120 240 520 34,39 7,35 300 26 15,0 
 E3 28 160 120 240 520 34,39 7,35 300 28 15,0 

 
 
 

5.2.2. DISKUZE VLIVU SÁLÁNÍ 

I když byl v průběhu přípravy měření brán zřetel na případný vliv sálání na teplotní 
čidla (volba malých rozměrů čidel), a lze tedy předpokládat, že vliv sálání bude minimální je 
přesto nutné mu v této fázi práce věnovat určitou pozornost.  

Pro experiment jehož účelem bylo stanovit rozložení teploty v prostoru s chladicím 
stropem lze předpokládat, že vliv sálání bude rozdílný pro každé čidlo. Je jisté, že čidlo 
umístěné těsně pod chladicím stropem bude sáláním ovlivněno nejvíce, naopak čidla u 
podlahy vůbec. Pomocí experimentu je zjištění vlivu sálání poměrně obtížnou záležitostí – 
nutnost stínění čidel.  
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Obr. 5.7 Typický časový průběh měření teplot vzduchu v měřicí komoře v jedné horizontální 

rovině (z = 110 cm) 
 
 

 Pro vyhodnocení vlivu sálání bylo provedeno kontrolní měření, které spočívalo 
v porovnání dvou teplotních profilů umístěných téměř ve stejné poloze pod chladicím 
stropem. Pro tento účel bylo vyrobeno stínění ve tvaru obálky nad čidly (Obr. 5.8b). V první 
fázi bylo provedeno měření bez stínění, určené ke kontrole vzájemného stavu měřených teplot 
vzduchu ta‘. V druhé fázi měření byla teplotní čidla na jedné z os opatřena stíněním. 
   
 

 
 

a) b) 
 

Obr. 5.8 Schéma umístění čidel na měřicích stojanech,  
a) čidlo bez stínění 
b) stíněné čidlo 
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 Na obrázku v příloze 5.5 je zobrazen typický časový průběh naměřených teplot 
v jedné výšce (170 cm nad podlahou) při měření vlivu sálání. Presentovaný graf je rozdělen 
na tři časové úseky, první zobrazuje porovnání teplot bez stínění, druhý úsek znázorňuje 
přechodovou oblast kdy byla čidla na ose 3 opatřována stíněním a ve třetím úseku je vidět 
porovnání naměřených teplot bez a se stíněním. V levé části grafu je dobře patrná 
jednoznačná shoda naměřených teplot. V pravé části je pak zřejmý rozdíl, mezi stíněným a 
nestíněným čidlem.  
 V téže příloze v tabulce pod obrázkem  jsou výsledky vyhodnoceny ve formě rozdílu 
teplot mezi čidlem osy 3 a osy 1 (∆t = ta3 – ta1). Z tabulky je zřejmé, že sálající plocha 
chladicího stropu má, podle předpokladu, určitý vliv na naměřené teploty vzduchu. Největší 
vliv je podle předpokladu na čidlo umístěné nejblíže sálající plochy. Se zvyšující se 
vzdáleností se vliv sálání zmenšuje. Uvedená změna teploty vzduchu vlivem osálání však 
představuje změnu, která je menší než přesnost použitých čidel (Tab. 5.6).  
 Vliv osálání teplotních čidel nemá podstatný vliv na naměřené hodnoty teplot 
vzduchu. Z uvedeného rozboru lze usuzovat, že naměřené teploty vzduchu ta´ lze považovat 
za totožné s teplotou vzduchu ta. Naměřené hodnoty dobře vyjadřují změnu ve vertikálním 
rozložení teplot v prostoru.  
 
 
5.2.3. MĚŘENÍ TEPELNÉHO STAVU PROSTŘEDÍ 

Parametry stavu tepelného prostředí se měří různými měřícími přístroji a čidly. Mezi 
nejpřesnější měřící přístroj patří anemometr pro měření v interiérech Indoor Flow System 
firmy Dantec, a to všesměrový snímač 54T21 pro měření malých rychlostí proudění vzduchu. 
Tento anemometr měří jak okamžitou rychlost proudění vzduchu, tak i teplotu okolí. 
Anemometr pracuje na principu konstantní teploty ochlazovaného kovového pásku. Snímač je 
napojen přes A/D převodník a aplikační software LabVIEW™ na osobní počítač. Rychlost 
proudění vzduchu a teplota vzduchu jsou vzorkovány 10krát za sekundu. Po ukončení předem 
dané doby sběru dat (zpravidla min.180 s), systém vyhodnotí střední rychlost proudění wa, 
střední teplotu vzduchu ta, intenzitu turbulence Tu pro místo, kde byl snímač umístěn.  

Vlhkost vzduchu byla průběžně monitorována během celého měření. Pro potřeby 
analýzy tepelného pocitu lidí PMV lze však relativní vlhkost zvolit.  

Stavy tepelného prostředí se měřily vždy během ustáleného stavu podmínek v měřicí 
komoře, které byly během měření průběžně monitorovány – viz. předchozí kapitola 5.2.1. 
Měřící zařízení bylo umístěno uprostřed komory a jeho poloha je zakreslena na Obr. 5.6, kde 
je označena písmeny TC. V této poloze se měřily parametry prostředí ve čtyřech různých 
výškách, daných normou pro měření tepelného komfortu [76] a [77]. Výšky jsou 
charakteristické pro sedícího a stojícího člověka. Sedící člověk je charakteristický výškami 
0,1; 0,6 a 1,1m, stojící člověk výškami 0,1; 1,1 a 1,7m. Podle citované normy [76] jsou 
doporučené výšky pro měření parametrů tepelného komfortu v homogenním prostředí pouze 
0,6 m pro sedící a 1,1 m pro stojící osoby. Z hlediska posouzení lokálního komfortu bylo ale 
měření v rámci řešení disertační práce prováděno ve všech zmíněných bodech. 

Výsledná teplota tg byla měřena kulovým teploměrem o průměru 150 mm s teplotním 
čidlem Pt100 v průběhu celého měření. Střední radiační teplota v daném místě se 
z naměřených hodnot určí dle vztahu [76] 

 

( ) ( )
0 254 8 0 6273 2 5 10 273

,
,

u g a g at t , . w t t = + + − −  
 [ °C ] (5.1) 

 
kde: wa   ................ rychlost proudění vzduchu [ m.s-1 ] 
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 ta   .................. teplota vzduchu [ °C ] 
 tu ...................výsledná teplota měřená kulovým teploměrem [ °C ] 

 
Pro měření výsledné teploty byl používán jediný kulový teploměr, proto bylo nutné po 

každé sérii měření tepelného stavu prostředí, kulový teploměr přemístit do další měřené 
polohy a nechat teplotu opět ustálit. Doba ustalování kulového teploměru činila zpravidla 15 – 
30 minut. 

Typický časový průběh měření výsledné teploty tg během jedné série měření je patrný 
z Obr. 5.9. Na obrázku je mimo jiné znázorněn i průběh teploty odváděného a přiváděného 
vzduchu. Na křivce průběhu výsledné teploty, je vždy dobře viditelná ustálená oblast pro 
danou výšku měření. V ustáleném stavu bylo vždy provedeno opakované proměření 
parametrů tepelného prostředí (ta, wa, Tu).  

 
 

Obr. 5.9 Typický časový průběh měření výsledné teploty a teploty vzduchu na přívodu a 
odvodu 

 
 

5.2.4. TEPLOTNÍ PROFILY V MÍSTNOSTI S CHLADICÍM STROPEM 

 V rámci vytčených cílů experimentální etapy práce byly proměřeny teplotní profily ve 
čtyřech svislých osách měřicí komory klimatizované chladicím stropem (popis měření viz 
5.2.1). Naměřené teplotní profily v místnosti pro provozní stavy uvedené v Tab. 5.4 jsou 
patrné z přílohy 5.4a) – e). Teplotní profily reprezentují průměrné hodnoty naměřených teplot 
vzduchu v ustáleném stavu.  
 
 Z grafů v příloze 5.4a) je jednoznačně patrný vyrovnaný teplotní profil v pásmu 
pobytu osob pro všechny případy A1 – A3. Jedná se o profily vyhodnocené pro nejnižší 
uvažovanou tepelnou zátěž prostoru, izotermní přívod vzduchu a přibližně stejný chladicí 
výkon stropu (teplotní rozdíl ∆t = ta – tstr = konst.). Z těchto důvodů můžeme pozorovat 
podobnost zobrazených profilů pro případy A1 – A3. 

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

8:24 9:36 10:48 12:00 13:12 14:24 15:36 16:48 18:00 19:12

Čas [h]

T
ep

lo
ta

 [°
C

]

Odváděný
vzduch 

Přívodní
vzduch

Výsledná
teplota

tao

tap

tg

ustáleno ustáleno ustálenoustáleno

(h=1,1 m) (h=1,7 m) (h=0,6 m) (h=0,1 m)



Disertační práce  Tepelný komfort a energetická bilance systému s chladicím stropem 

 

Vladimír Zmrhal   Strana 90 

 V případě, že chladicí výkon stropu nepostačuje k odvedení tepelné zátěže prostoru 
předává se její část do vzduchu. To má za následek deformaci teplotních profilů v pásmu 
pobytu osob. Největší sklon teplotních profilů a největší vrcholek u podlahy se projevuje pro 
nejmenší výkon chladicího stropu. S rostoucí teplotou vzduchu v místnosti vzrůstá přestup 
tepla na chladicím stropu a dochází k postupnému vyrovnávání teplotních profilů. Zmíněný 
fakt je možné pozorovat postupně ve zkoumaných případech B, C, D a E (Příloha 5.4b – e). 
Nejlépe patrné je to z přílohy 5.4b), kdy na počátku (případ B1) je rozdíl mezi teplotou 
vzduchu a povrchovou teplotou stropu nejnižší – chladicí výkon stropu je malý. Zvýšením 
teploty přiváděného vzduchu dojde k růstu chladicího výkonu stropu, který je již dostatečný, 
což má za následek, vyrovnání teplotních profilů (případ B3). 
 
 Prakticky ve všech zkoumaných případech je patrný vliv přiváděného vzduchu na 
profily umístěné v ose místnosti poblíž přiváděcího otvoru (osa 1). Ve výšce asi 10 cm nad 
podlahou se projevuje vrcholek teplotního profilu způsobený nižší teplotou přiváděného 
vzduchu. Pouze v případech, kdy je chladicí výkon stropu dostatečný a přívod vzduchu je 
izotermní, teplotní profily v místnosti jsou vyrovnané a vrcholek teplotního profilu se 
neobjevuje, což je patrné například v případech A3 a B3 (Příloha 5.4a - b). 
 
 Ve všech zkoumaných případech je rovněž patrná deformace teplotních profilů 
v oblasti pod stropem. Ve zkoumaných případech A a B dochází k nárůstu teploty vzduchu 
pod stropem (vrcholek teplotního profilu u osy 3 a 4) a posléze k jejímu prudkému poklesu. 
Zmíněný vrcholek resp. nárůst teploty je zapříčiněn konvekčním tokem tepla vznikajícím od 
vnitřních zdrojů tepla (modely počítače), které jsou umístěny v blízkosti měřených profilů 3 a 
4. U profilů 1 a 2 umístěných v ose místnosti se již vliv tepelného zdroje neprojevuje a je zde 
patrný pouze pokles teplot v oblasti pod stropem. Pokles teploty se jednoznačně projevuje 
výrazněji u profilů umístěných přímo pod chladicím stropem (3 a 4) než u profilů v ose 
místnosti (1 a 2). 
 Pro případy C, D a E byla tepelná zátěž prostoru modelována jak vnitřními zdroji tepla 
od počítačů a osob tak již i modelem zahřáté plochy okna. Vlivem působení konvekčního 
tepelného toku vznikajícího podél zahřáté plochy okna (viz kapitola 5.3) dochází ke změnám 
tvaru teplotních profilů zejména v oblasti pod stropem. Nejvíce proud teplého vzduchu 
ovlivňuje teplotní profil umístěný v blízkosti modelu okna (osa 2), což je velmi dobře patrné 
z obrázků v příloze 5.4c-e. Osy 3 a 4 se již nevykazují vrcholkem teplotního profilu pod 
stropem tak jako v předchozích případech (A a B). Horizontální proud vzduchu podél stropu, 
který je vyvolán vertikálním konvektivním proudem podél zahřáté plochy okna se jeví být 
výraznější než proudy vzniklé od vnitřních zdrojů tepla (modely počítače a osob). V oblasti 
nad vnitřními zdroji tepla dochází ke strhávání jejich konvektivních proudů dominantním 
proudem podél stropu a vrcholky teplotních profilů 2 a 3 se již prakticky neprojevují. To se 
projevuje i ve zcela zřejmém sjednocení teplotních profilů ve výšce 0,6 -1,5 m nad podlahou 
(případ C, příloha 5.4c). 
 
 Případ C (příloha 5.4c) odpovídá maximální tepelné zátěži s minimálním průtokem 
přiváděného vzduchu. Je zřejmé, že chladicí výkon stropu již nepostačuje k odvedení celé 
tepelné zátěže prostoru, výrazná část přechází do vzduchu a k vyrovnání teplotních profilů již 
nedochází. Podmínky měření D a E přinášejí informaci o tom jakým způsobem se změní 
teplotní profily v místnosti, dojde-li vlivem nedostatečného výkonu chladicího stropu ke 
zvýšení průtoku přiváděného vzduchu. V případě D byl průtok vzduchu zvýšen na 
dvojnásobek a v případě E dokonce na trojnásobek průtoku oproti případu C. Z praktického 
hlediska je takové zvýšení průtoku vzduchu poněkud nehospodárné, nicméně možné. 
Z přílohy 5.5d),e) je patrné, že vlivem zvýšeného průtoku vzduchu skutečně dochází 
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k postupnému vyrovnávání teplotních profilů. Nejlépe se tvrzení projevuje u případu 5.3, kdy 
jsou již profily prakticky vyrovnané a jejich sklon je nepatrný. Naopak teplotní profil 
umístěný v blízkosti modelu okna (profil 2) se již neprojevuje tak výraznou změnou jako 
v případě C. S rostoucím průtokem přiváděného vzduchu a rostoucí teplotou vzduchu se stav 
v komoře blíží k izotermnímu přívodu vzduchu a rozdíl teplot mezi povrchovou teplotou okna  
a teplotou vzduchu, jež je hnací silou konvekčního proudění, se zmenšuje. Tím se postupně 
zmenšuje i vliv konvekčního proudu vzniklého podél zahřáté plochy okna. Slábnoucí vliv je 
dobře patrný u profilu č. 2 pro případy E1 až E3 (příloha 5.4e), ale i pro stavy D1 – D3  
(příloha 5.4d). 
 
 Na základě doporučených požadavků tepelné pohody [79] musí být pro sedící osobu 
rozdíl teploty vzduchu mezi úrovní hlavy (1,1 m nad podlahou) a kotníků (0,1 m nad 
podlahou) menší než 3 °C. Z naměřených teplotních profilů (příloha 5.4) je zřejmé, že ve 
všech zkoumaných případech je zmíněný požadavek dodržen. Pokud bychom chtěli aplikovat 
podobný požadavek i pro stojící osoby, pak v nejhorších případech (M42 a M48) bude rozdíl 
teploty vzduchu mezi 0,1 a 1,7 m nad podlahou přibližně 2,9 K.  
 Vznik pocitu tepelné nepohody vlivem rozdílných teplot mezi úrovní kotníků a hlavou 
v prostoru s chladicím stropem prakticky nehrozí a to ani v případech, kdy je část tepelné 
zátěže prostoru odváděna větracím (zaplavovacím) systémem, čímž dochází k deformací 
teplotních profilů (viz výše).  
 
    
5.2.5. SOUČINITEL PŘESTUPU TEPLA PODÉL CHLADICÍHO STROPU 

 Na základě měřených výkonových parametrů a z naměřených teplotních profilů pod 
chladicím stropem s přihlédnutím na vliv osálání teplotních čidel, lze vyhodnotit součinitel 
přestupu tepla konvekcí αk podél chladicího stropu 
 

k
k

str a , str

Q

S ( t t )
α

∞

=
−

 [W.m-2.K-1] (5.2) 

 
kde: Qk  ................. tepelný tok sdílený konvekcí  [ W ] 
 Sstr .................plocha chladicího stropu [ m2 ] 
 tstr  .................povrchová teplota chladicího stropu [ °C ] 
 ta,∞  ................ teplota vzduchu mimo termokinetickou mezní vrstvu [ °C ] 
 
Sdílený tepelný tok konvekcí je dán jako 
 

k r z vQ Q Q Q Q= − − −  [W] (5.3) 

 
kde: Q ................... instalovaná tepelná zátěž   [W]   

 Qr .................. tepelný tok sdílený sáláním [W]   
 Qz .................. tepelná ztráta komory [W]  
 Qv .................. tepelný tok odvedený větráním [W]  
 

 Instalovaná tepelná zátěž prostoru je dána součtem elektrických příkonů modelů 
tepelné zátěže, které byly při daných podmínkách  měření v provozu (Tab. 5.2) 
 

iQ P=∑  [ W ] (5.4) 



Disertační práce  Tepelný komfort a energetická bilance systému s chladicím stropem 

 

Vladimír Zmrhal   Strana 92 

Tepelný tok sdílený z povrchu stropu radiací je  
 

4 4

100 100
s str

r č str

T T
Q c Sϕ ε

    = −    
     

 [ W ] (5.5) 

 
kde: ε  ...................zářivost skutečného tělesa; pozinkovaný, lesklý povrch ε = 0,12 [ - ] 
 Tstr  ................střední povrchová teplota chladicího stropu [ K ]  
 Ts   .................střední povrchová teplota okolních stěn [ K ]  

 cč ...................součinitel sálání dokonale černého tělesa   [W.m-2.K-4]   

 ϕ  ..................součinitel vzájemného sálání [ - ] 
 
Tepelná ztráta komory se určí přibližně jako 
 

z s s ao ae,s pod pod ao ae,pod str str ao ae,strQ k S ( t t ) k S ( t t ) k S ( t t )= − + − + − [W] (5.6) 

 
kde: ks  ..................součinitel prostupu tepla stěnami [W.m-2.K-1] 
 kpod ................součinitel prostupu tepla polahou [W.m-2.K-1] 
 kstr  ................součinitel prostupu tepla stropem [W.m-2.K-1] 
 Ss ...................plocha všech vertikálních stěn [ m2 ] 
 Spod ................plocha podlahy [ m2 ] 
 Sstr .................plocha stropu [ m2 ] 
 tae,s  ............... teplota vně komory  [°C] 
 tae,pod  ............ teplota vně komory pod podlahou  [°C] 
 tae,str  .............. teplota vně komory nad stropem  [°C] 
 
Tepelný tok odvedený větráním 
 

v ao apQ V c( t t )ρ= −  [W] (5.7) 

 
kde: V ....................průtok přiváděného vzduchu [m3.h-1] 
 ρ ...................hustota vzduchu ρ =1,2 [kg.m-3] 
 c ....................měrná tepelná kapacita vzduchu  c = 1010 [J.kg-1.K-1] 
 tao  ................. teplota odváděného vzduchu [°C] 
 tap  ................. teplota přiváděného vzduchu [°C] 
 
 

Okrajové podmínky měření, sdělené tepelné toky a výsledky součinitele přestupu tepla 
podél chladicího stropu v tabulkové formě jsou součástí přílohy 5.4 f. Na Obr. 5.10 jsou 
vyneseny experimentálně zjištěné závislosti  součinitele přestupu konvekcí αk podél 
chladicího stropu v závislosti na rozdílu teplot  ∆t = ta,∞  - tstr společně s údaji publikovanými 
v odborné literatuře různými autory (Tab. 2.4). 

Experimenty uskutečňované v rámci řešení prokázaly, ze teplota vzduchu proudícího 
kolem stropu (tím i přestup tepla) je výrazně ovlivněna konvekčními proudy v místnosti 
vznikajícími podél zahřátých ploch (oken) a není shodná se střední teplotou vzduchu měřenou 
v pásmu pobytu osob (do výše  1,7 m). Pro porovnání výše uvedeného tvrzení jsou na Obr. 
5.10 zobrazeny hodnoty součinitele přestupu tepla αk podél chladicího stropu zjištěné 
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a) z teploty vzduchu měřené v pásmu 10-20 cm pod chladicím stropem (Pod stropem)  
b) z teploty vzduchu v pásmu pobytu osob (PO) 

 
 Z obrázku je patrné, že hodnoty součinitele přestupu tepla konvekcí αk podél 
chladicího stropu zjištěné popsanými metodami nejsou shodné. Hodnoty zjištěné na základě 
teploty vzduchu v pracovní oblasti (PO) velmi dobře odpovídají závislosti, kterou publikoval 
Zweifel (Tab. 2.4). Zatímco hodnoty součinitele přestupu tepla konvekcí zjištěné z teploty 
vzduchu měřené v pásmu těsně pod stropem (Pod stropem) se nacházejí v poli mezi  
hodnotami stanovenými podle ASHRAE a Zweifela (Tab. 2.4). 
 Z  naměřených  hodnot (pod stropem) můžeme stanovit vztah pro určení součinitele 
přestupu tepla konvekcí podél chladicího stropu 

 
0 341 64 ,

k , tα = ∆  [W.m-2.K-1] (5.8) 

  
 Přesné srovnání naměřených hodnot pro dané geometrické uspořádání s 
publikovanými údaji a není opět prakticky možné, neboť literární údaje nebývají většinou 
doplněny okrajovými geometrickými podmínkami.  
 

 
Obr. 5.10 Porovnání naměřených hodnot součinitele přestupu tepla konvekcí podél 

chladicího stropu s publikovanými hodnotami 
 
   
5.2.6. STANOVENÍ STŘEDNÍ RADIAČNÍ TEPLOTY 

 U systémů s chladicím stropem je střední radiační teplota tu významnou určující 
veličinou z hlediska hodnocení tepelného komfortu. Součástí měření parametrů tepelného 
stavu prostředí bylo monitorování výsledné teploty tg měřené kulovým teploměrem, která 
posloužila k vyhodnocení střední radiační teploty tu (5.1). Během experimentu bylo navíc 
prováděno důkladné proměření povrchových teplot okolních stěn. Na základě znalosti 
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povrchových teplot okolních stěn a poměrů osálání lze střední radiační teplotu tu stanovit 
výpočtem (4.6). Porovnání naměřených a vypočítaných hodnot střední radiační teploty tu 
v tabulkové formě včetně okrajových podmínek je patrné z přílohy 5.6. 

Z tabulky v příloze 5.6 je zřejmé, že rozdíl mezi vypočítanou a naměřenou hodnotou 
střední radiační teploty může činit od 0 do 6 % v závislosti na studované poloze.  

Z hlediska porovnání naměřených a vypočtených hodnot střední radiační teploty tu 
spolu nejlépe korespondují hodnoty zjištěné pro výšku 0,6 a 1,1 m nad podlahou (rozdíly do 
3%). Naopak nejvíce patrný rozdíl (až 6%) mezi naměřenou a vypočtenou hodnotou střední 
radiační teploty tu  je zřejmý ve výšce h = 1,7 m nad podlahou, kdy naměřené hodnoty střední 
radiační teploty vycházejí  vyšší, než ve skutečnosti.  

V oblastech u podlahy ve výšce 0,1 m je  teplota měřená kulovým teploměrem 
výrazně ovlivněna konvekčním přenosem tepla od přiváděného vzduchu. Teplota vzduchu u 
podlahy byla ve většině případů nízká (vrcholek teplotního profilu – viz. příloha 5.4), navíc je 
v pásmu u podlahy  zřejmý účinek zvýšené rychlosti proudění. Tento fakt teoretický výpočet 
nemůže zohlednit. 

Z uvedeného rozboru je zřejmé, že výsledky střední radiační teploty tu nejlépe 
korespondují s výpočtem ve výšce 0,6 a 1,1 m nad podlahou, tedy v polohách ve kterých se 
hodnotí tepelný komfort pro sedící (0,6 m) a stojící osoby (1,1 m), při dodržení homogenního 
prostředí. Konvekční proudy vznikající od vnitřních zdrojů tepla neovlivňují výrazně 
proudění v této oblasti a vliv přiváděného vzduchu (při zdrojovém větrání) je rovněž 
minimální. Nepřesností měření se zabývá  jedna z následujících kapitol, ve které jsou uvedeny 
postupy stanovením nejistoty měření. Kombinované standardní nejistoty střední radiační 
teploty  utu jsou uvedeny v příloze 5.6. 

 
 

5.2.7. TEPELNÝ KOMFORT V MÍSTNOSTI S CHLADICÍM STROPEM – 
UKAZATEL TEPELNÉHO POCITU PMV 

V rámci experimentální práce byly měřeny parametry tepelného stavu prostředí 
v prostoru s chladicím stropem (výsledná teplota tg, teplota vzduchu ta a rychlost proudění 
vzduchu wa). Na základě těchto parametrů byl vyhodnocen ukazatel tepelného pocitu 
přítomných osob PMV podle rovnice v příloze 5.7. (střední radiační teplota tu je vypočítaná 
dle rovnice (5.1)). Pro hodnocení tepelného komfortu dle Nařízení vlády č. 523/2002 Sb.[79] 
se používá operativní teplota to která se určuje rovněž z uvedených parametrů, avšak pro wa < 
0,2 m/s se vliv rychlosti proudění zanedbává. Cílem experimentu bylo zjistit zda v prostoru 
s chladicím stropem takové zanedbání rychlosti proudění nezpůsobuje výrazný rozptyl 
tepelného pocitu PMV. 
 Ukazatel tepelného pocitu PMV byl vyhodnocen na základě naměřených hodnot (ta, tu, 
wa), pro aktivitu lidské činnosti 1 met, tepelný odpor oděvu 0,5 clo a relativní vlhkost 
vzduchu 50 %. Operativní teplota byla stanovena podle rovnice (4.2) rovněž na základě 
naměřených parametrů tepelného stavu prostředí (ta, tu, wa). 

Na Obr. 5.11 je zobrazena závislost tepelného pocitu přítomných osob PMV na 
operativní teplotě to. Hodnoty tepelného pocitu PMV odpovídají daným podmínkám měření a 
body znázorňují vždy jeden stav měření s daným rozsahem rychlosti. Pro vytvoření představy 
o rozsahu měření (rozsahu operativních teplot to) jsou výsledky presentovány pro všechny  
zkoumané případy.  

V příloze 5.8 jsou hodnoty tepelného pocitu PMV zobrazeny postupně pro všechny  
zkoumané výšky h = 0,1; 0,6; 1,1 a 1,7 m nad podlahou. Sedící osobu reprezentuje výška 0,6 
m, stojící osobu pak výška 1,1 m nad podlahou. Na Obr. 5.11 a v grafech v příloze 5.8 a jsou 
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společně s hodnotami PMV zjištěnými na základě měření zobrazeny teoreticky určené 
závislosti PMV = f(to) pro odpovídající rychlost proudění wa. 

Z hodnot naměřených ve výšce 0,6, 1,1 a 1,7 m nad podlahou (příloha 5.8) je zřejmé, 
že rychlost proudění vzduchu je v uvedených polohách velmi nízká (wa = 0 až 0,1 m/s – viz 
příloha 5.6) a výrazně se nemění. Vlivem nízké rychlosti proudění vytvářejí hodnoty 
tepelného pocitu PMV stanovené na základě experimentu přímku (přílohy 5.8b) a 5.8d), která 
odpovídá hodnotám teoreticky stanovené závislosti PMV = f(to) s  nulovou rychlostí proudění 
vzduchu.  

 
Obr. 5.11 Tepelný pocit přítomných osob PMV vyhodnocený  na základě měření 
 

I když se pro celkové hodnocení tepelného komfortu nepoužívají hodnoty zjištěné ve 
výšce 0,1 m nad podlahou (v případě homogenního prostředí) je z přílohy 5.8a) zřejmé, že 
v některých případech jsou hodnoty tepelného pocitu PMV posunuty do chladnějších oblastí 
(PMV = –0,5 až –2). Jedná se o případy, kdy byl použit větší průtok vzduchu (podmínky 
měření č. D a E), v kterých došlo ke zvýšení rychlosti proudění vzduchu v pásmu u podlahy. 
Lokální diskomfort vlivem vyšší rychlosti proudění lze vyhodnotit s použitím stupně 
obtěžování průvanem DR (viz. dále). 

Z provedených analýz je zřejmé, že tepelný pocit člověka je výrazněji ovlivněn 
rychlostí proudění vzduchu wa než stanovuje operativní teplota to. V prostoru s chladicím 
stropem je rychlost proudění vzduchu v pásmu pobytu osob velmi nízká a ve většině ze 
zkoumaných případů se blíží nulové hodnotě. Experimenty potvrzují že při rychlostech 
proudění vzduchu wa = 0 až 0,1 m/s nepředstavuje zanedbání rychlosti pro výpočet to výrazný 
rozptyl hodnot tepelného pocitu PMV. V případě zvýšení rychlosti proudění vzduchu na 
hodnotu wa ≥ 0,2 m/s (při stejné operativní teplotě to) bude tepelný pocit PMV vykazovat 
odchýlení až do hodnot mírného chladna. 

 
V kapitole 4 zabývající se tepelným komfortem v místnosti s chladicím stropem bylo 

dokumentováno, že v takto klimatizovaném prostoru lze udržovat poněkud vyšší teplotu 
vzduchu, než je tomu u systému s konvekčním přenosem tepla.  
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V rámci výše popsaných experimentů v prostoru s chladicím stropem byla měřena 
teplota vzduchu ta a střední radiační teplota tu z nichž byla vyhodnocena operativní teplota to 

(pro rychlosti proudění wa < 0,2 m/s jako průměr hodnot ta a tu ). 
Na základě teoretické analýzy uvedené v kapitole 4.2.1 lze střední radiační teplotu tu 

vyjádřit také výpočtem v kterémkoliv bodě prostoru pokud známe geometrii místnosti a 
povrchové teploty okolních stěn (kapitola 4.2.1). V rámci experimentu byly povrchové teploty 
okolních stěn proměřovány a jejich průměrné hodnoty jsou uvedeny v příloze 5.6. 

V příloze 5.8 e), f) jsou vyneseny naměřené teploty vzduchu ta, střední radiační teploty 
tu a z nich zjištěné operativní teploty to opět jako závislosti tepelného pocitu PMV = f(t). Spolu 
s naměřenými hodnotami jsou v grafech zobrazeny teoretické (přímkové) závislosti tepelného 
pocitu PMV = f(t) zjištěné na základě výpočtu. Teoretické závislosti jsou platné pro 
zkoumanou místnost (měřicí komora). Střední povrchová teplota chladicího stropu byla při 
výpočtu konstantní 18,7 °C (obdobně jako během experimentů pro podmínky měření A a B – 
bez modelu okna) a rychlost proudění vzduchu 0,05 m/s. Teplota vzduchu ta se měnila od 24 
do 28 °C. Předpokladem teoretického výpočtu je rovnost teploty vzduchu ta a okolních stěn ts. 
Tepelný pocit PMV byl vyhodnocen opět pro stejné parametry jako v předchozích případech 
(0,5 clo; 1 met; relativní vlhkost 50%).   

Pro porovnání byly vybrány hodnoty naměřené ve výšce 0,6 a 1,1 m nad podlahou, 
jejichž naměřené hodnoty střední radiační teploty nejlépe korespondují se skutečnosti 
(kapitola 5.2.6). V uvedených výškách se také většinou hodnotí tepelný komfort pro 
homogenní prostředí [76]. 

Na Obr. 5.12 je zobrazeno na jakém principu pracují grafy uvedené v příloze 5.8 e) – 
f). Měřené teploty jsou v grafu vyznačeny samostatnými body. Vzájemně mezi sebou souvisí 
pouze body ležící na čáře konstantního tepelného pocitu PMV. Jedno konkrétní měření přináší 
informaci o teplotě vzduchu ta a střední radiační teplotě tu v dané poloze, z nichž je 
vyhodnocena teplota operativní to. Z grafu jsou rovněž zřejmé hodnoty, které vymezuje 
teoretický výpočet. 

 
Obr. 5.12 Princip práce s grafy  v příloze 5.9 e) – f)  
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Provedené experimenty a výsledky v podobě tepelného pocitu přítomných osob PMV 
uvedené v příloze 5.8 e) – f) potvrzují teorii, že tepelný komfort v prostoru s chladicím 
stropem lze dosáhnout skutečně při vyšších teplotách vzduchu, než je tomu u konvekčního 
klimatizačního systému (kdy ta = tu = to). Teoretický model dobře vystihuje reálnou situaci i 
když rozdíly, zejména v oblasti vyšších teplot nejsou tak výrazné a hodnoty teplot vzduchu a 
střední radiační teploty se sbližují. Je to způsobeno faktem, že v rámci experimentu bylo 
pracováno s konstantním výkonem chladicího stropu (střední povrchová teplota stropu tstr ≅ 
konst.). Vyšších teplot v místnosti bylo dosaženo na základě zvýšené teploty přiváděného 
vzduchu tap, čímž došlo k navýšení tepelné zátěže prostoru.  

 
5.2.8. STUPEŇ OBTĚŽOVÁNÍ PRŮVANEM 

 Na základě provedeného experimentu lze rovněž vyhodnotit stupeň obtěžování 
průvanem DR který vyjadřuje procentuální podíl lidí, u kterých se předpokládá vznik tohoto 
nežádoucího pocitu. Z naměřených hodnot (ta, wa, Tu), jež hodnoty jsou patrné z přílohy 5.6, 
se stupeň obtěžování průvanem určí jako 

 
0,62(34 )( 0,05) (0,37 3,14)a a aDR t w w Tu= − − +  (5.9) 

 
kde: Tu .................. intenzita turbulence [-]  
 wa   ................ rychlost proudění vzduchu [ m.s-1 ] 
 ta   .................. teplota vzduchu [ °C ] 
 
 Na Obr. 5.13 jsou zobrazeny hodnoty stupně obtěžování průvanem DR v závislosti na 
rychlosti proudění, zjištěné pro všechny zkoumané případy. Z vypočtených hodnot 
zobrazených na Obr. 5.13 je patrné, že v prostoru s chladicím stropem kombinovaném se 
zdrojovým větráním vznik průvanu prakticky nehrozí. Výjimku tvoří hodnoty naměřené ve 
výšce h = 0,1 m nad podlahou pro některé zkoumané případy. 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.13 Vyhodnocení stupně obtěžování průvanem DR = f(wa) 
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Součástí přílohy 5.9a) je detail zjištěných hodnot z Obr. 5.13 pro výšky 0,6; 1,1 a 1,7 

m nad podlahou. Z grafu je patrné, že ve výškách 0,6; 1,1 a 1,7 m je rychlost proudění 
vzduchu pro všechny zkoumané případy tak malá (0 až 0,1 m/s), že skutečně ke vzniku 
průvanu nedojde. 
 
 Součástí přílohy 5.9b) je obdobný graf jako na Obr. 5.13, ovšem jsou na něm 
zobrazeny pouze hodnoty zjištěné ve výšce 0,1 m nad podlahou. Ze zobrazených hodnot je 
patrné, jakému zkoumanému případu náleží. V případech D a E byl zvýšen průtok vzduchu na 
200 resp. 300 m3/h, čím došlo k nárůstu rychlosti na výusti a tím i v proudu vzduchu, který 
přilne k podlaze. Pokud pomineme ekonomickou stránku problému není cesta zvyšování 
chladicího výkonu zvýšeným průtokem vzduchu, při zachování velikosti přiváděcího otvoru 
příliš vhodným řešením (vznik průvanu). Pokud však bude přiváděcí vyústka navržena 
správně, vznik lokálního diskomfortu vlivem pocitu průvanu prakticky nehrozí.  
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5.3. VLIV KONVEKČNÍCH PROUDŮ NA TEPLOTU VZDUCHU V 
MÍSTNOSTI 

V průběhu měření tepelného stavu prostředí v prostoru s chladicím stropem byl 
pozorován vliv konvekčních proudů vznikajících podél zahřátých ploch (oken) na teplotu 
vzduchu v místnosti. Zkoumání zmíněného vlivu bylo zařazeno do disertační práce jako 
samostatná kapitola. 

Podkladem pro návrh klimatizačních zařízení jsou výpočty, kterými se stanovují 
vstupní parametry potřebné pro jejich dimenzování. Jsou to především výpočty tepelných 
ztrát, tepelné zátěže a produkce škodlivin, dále pak požadavky mikroklima a provoz ve 
větrané místnosti. Ve větraných místnostech dochází ke vzniku konvekčních proudů podél 
ohřátých nebo chlazených stěn, které mají povrchovou teplotu odlišnou od teploty vzduchu 
v místnosti. Protože teplota vzduchu v pásmu pobytu osob je ovlivňována proudy, které 
vznikají na oknech a vnějších stěnách, je získáni informace o tomto vlivu důležitým údajem 
pro návrh větracích a klimatizačních zařízení. Údaje o přestupu tepla konvekcí podél oken 
však nebývají v literatuře udávány. 

Existuje řada podkladů, kde je možné nalézt údaje o součiniteli přestupu tepla 
konvekcí αk podél stěn (viz. kapitola 2.1.4). Rozptyl těchto hodnot je značný a v mnoha 
případech nejsou uváděny okrajové podmínky pro které byly výsledky získány. Pro simulační 
výpočty ve větraných a klimatizovaných místnostech jsou hodnoty součinitele přestupu tepla 
αk  na ohřívaných a ochlazovaných plochách (okno v zimě resp. v létě) velmi důležité. Práce 
se zabývá experimentálním stanovením součinitele přestupu tepla konvekcí αk podél zahřáté 
plochy okna. Rovněž je cílem vymezit  oblast v pásmu pobytu osob, kde je teplota vzduchu 
ovlivněna konvekčními proudy. 

 
 

5.3.1. POPIS MĚŘENÍ  

Měření vlivu konvekčních proudů na teplotu vzduchu v místnosti bylo prováděno na 
modelu zahřáté plochy okna v měřící komoře, představující stíněné okno zahřátě sluneční 
radiací. Detailní popis modelu okna je proveden v  kapitole 5.1.2. Koncepce měření byla 
zvolena tak, aby získané výsledky byly porovnatelné s publikovanými hodnotami. Pro 
obecnější využití byl vliv konvekčních proudů měřen bez účinku chladicího stropu. 

Ke zjištění vlivu konvekčních proudů na teplotu vzduchu v místnosti bylo nutné 
proměřit vertikální průběh teplot v blízkosti topné plochy resp. modelu okna.  Vertikální 
průběh teplot byl měřen pomocí teplotních čidel Ntc umístěných na speciálně vyrobených 
stojanech. Celkem bylo použito čtyř takových stojanů.  

Rozteče mezi jednotlivými čidly na stojanu jsou 150 mm. Každý ze stojanů byl 
umístěn v jiné vzdálenosti od topné plochy. Vzdálenosti byli zvoleny tak, aby byl proměřen 
teplotní profil v blízkosti topné plochy co možná nejhustěji.  

V první fázi měření bylo provedeno předběžné ověření šířky konvektivního proudu. 
Toto měření bylo uskutečněné z důvodu správného rozmístění čidel, viz. níže. Vzdálenosti 
stojanů resp. čidel od topné plochy byly zvoleny 5, 10, 15 a 30 mm. 

Cílem experimentu bylo zjistit rozložení teploty podél stěny a tím vyhodnotit šířku 
konvektivního proudu. Z takto naměřených hodnot byl posléze vyhodnocen součinitel 
přestupu tepla konvekcí αk. 
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5.3.2. PRŮBĚH MĚŘENÍ 

Okrajové podmínky měření vlivu konvekčních proudů jsou uvedeny v Tab. 5.5. 
Elektrický příkon topných panelů P se pohyboval v rozmezí od 80 do 200 W. Pro porovnání 
výsledků součinitele přestupu tepla konvekcí získaných na základě odlišných přístupů byla 
tepelná zátěž prostoru odváděna  

 
a) nuceným přívodem vzduchu 
b) přirozeně infiltrací 
 
Při nuceném větrání bylo do místnosti přiváděno minimální množství vzduchu 

zpravidla V = konst = 112 m3/h (I = 2,75 h-1). Aby nebylo proudění vzduchu v prostoru 
ovlivněno byl k distribuci použit zaplavovací systém větrání. Navíc byla do proudu 
přiváděného vzduchu instalována zástěna, která byla umístěna zhruba 1 m od výusti (Obr. 
5.14). Při přirozeném větrání docházelo k výměně vzduchu pouze infiltrací netěsnostmi 
komory. 

Pro každou sérii měření byl nastaven konstantní el. příkon P a teplota přiváděného 
vzduchu tap do komory a do jejího okolí. V průběhu stabilizace teplotních podmínek v měřicí 
komoře (až 10 h), byly odečítány teploty vzduchu ta´ (88 termistorových čidel, měřicí 
ústředna Ahlborn Almemo), teploty přiváděného tap a odváděného vzduchu tao  a kontrolně 
teploty v okolí měřicí komory te. Měření teplot bylo prováděno automaticky v minutových 
intervalech.  

Po stabilizaci teplotních podmínek bylo provedeno vlastní měření teplot včetně 
proměření povrchové teploty okna tok a teploty okolních stěn tsi. Vlastní doba měření (ustálený 
stav) byla zpravidla 1 - 3 h.  

K určení parametrů vzduchu byla vyhodnocena vlhkost vzduchu v komoře na základě 
měření (stále za ustáleného stavu) teploty suchého a mokrého teploměru. K tomuto účelu byl 
použit Assmannův psychrometr. K měření barometrického tlaku byl použit staniční barometr.  

 
Obr. 5.14 Schéma měření vlivu konvekčních proudů na teplotu vzduchu v místnosti 
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Tab. 5.5 Okrajové podmínky měření vlivu konvekčních proudů na teplotu vzduchu v 
místnosti 

 
Číslo P řívod P t ok tap tao tsuch  tmok  

měření vzduchu [W] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 

K01 nucený 160 39,7 25,6 28,5 28,0 20,1 
K02 přirozený 160 44,5 31,9 33,0 33,2 25,8 
K03 nucený 120 36,5 25,8 28,2 28,0 22 
K04 přirozený 120 42,3 32,2 33,0 33,2 23,4 
K05 nucený 80 31,1 22,0 23,9 25,2 20,2 
K06 přirozený 80 37,7 30,8 31,2 31,6 23,4 
K07 nucený 40 30,7 25,7 27,2 27,0 20,6 
K08 nucený 80 33,2 25,5 27 27,2 18,4 
K09 přirozený 40 33,8 30,1 30,3 30,6 20,4 
K10 nucený 160 38,6 25,2 27 27,0 16 
K11 přirozený 160 42,7 29,8 30,6 31,2 20 
K12 nucený 200 41,3 25,4 27,3 27,4 16,2 
K13 přirozený 200 45,9 30,4 31,4 32,0 20,4 
K14 nucený 160 38,6 25,6 27,4 27,4 15,8 
K15 přirozený 160 43,5 31,0 31,9 32,2 20,2 
K16 nucený 160 39,3 25,7 28,0 28,2 18 

 
 
 

5.3.3. ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT 

Jak již bylo výše popsáno, proměření teplotních profilů podél zahřáté plochy okna 
bylo dlouhodobou záležitostí, doba ustalování u jednoho měření v některých případech 
dosáhla až 10 hodin.  Při odečtu měřených hodnot v minutových intervalech to znamenalo 
zpracování poměrně velkého množství dat. Pro okamžité vyhodnocení průběhu teplot byl  
v tabulkovém procesoru Excel vytvořen výpočtový program. Po přenesení dat z měřicí 
ústředny Ahlborn tak byly získány naměřené hodnoty v grafické podobě. 

Na Obr. 5.15 je uveden typický časový průběh záznamu teplot podél zahřáté plochy 
okna ve vodorovné rovině. Souřadnice měření x,y jsou odečítány ve smyslu Obr. 5.14 s tím, 
že souřadnice y je měřená od povrchu modelu okna. Souřadnice z je výšková poloha čidla 
měřená od podlahy. Zobrazený průběh ukazuje pozvolný pokles teplot v měřicí komoře, kdy 
na počátku časového intervalu je vidět vysoká teplota v halových laboratořích v letních 
měsících (červenec), která pozvolna klesá odvodem tepla větráním. Na konci intervalu je již 
dobře patrná ustálená oblast, která v daném případě trvá cca 1 h. 

 
 Výsledky získané experimentem popsaným v kapitole 5.3 poslouží k vyhodnocení 
dvou dílčích cílů měření: 

� Stanovení šířky konvektivního proudu pro dané geometrické uspořádání v blízkosti 
zahřátého okna 

� Stanovení součinitele přestupu tepla konvekcí αk podél zahřáté plochy okna 
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Obr. 5.15 Typický časový průběh měření teplot 

 

5.3.4. TEPLOTNÍ PROFILY PODÉL ZAHŘÁTÉ PLOCHY OKNA 

V první fázi měření byla  předběžně ověřena šířka konvektivního proudu. Toto měření 
bylo uskutečněné z důvodu správného rozmístění čidel. Předběžná měření ukázala, že šířka 
konvektivního proudu vzniklého na okně nepřekročila 3 cm.  

Naměřené teploty vzduchu ta‘ během ustáleného stavu byly vždy zprůměrovány a 
výsledné průběhy teplot (°C) v grafické formě pro typické případy jsou uvedeny v příloze 
5.10. Výsledky ukazují na zajímavý (v literatuře nepublikovaný) průběh teploty v 
konvektivním proudu podél zahřáté plochy modelu okna. 

Pro vzdálenost y = 3 cm je zřejmé, že teplotní profil již není ovlivněn výrazněji teplem 
přenášeným bezprostředně z povrchu okna (nenalézáme zde vrcholek teplotního profilu) a 
tento teplotní profil se blíží teplotnímu profilu v prostoru místnosti i ve větších vzdálenostech 
od topné plochy y. 

U teplotních profilů je vidět téměř konstantní průběh teploty pod parapetem okna a 
narůstající teplotu, která nejvyšších hodnot dosahuje ve vzdálenostech y = 0,5 cm. U profilů 
ve větší vzdálenosti y teplota postupně klesá, až ve vzdálenosti y = 3 cm se žádný vrchol 
ovlivněný zahřátým oknem neprojevuje. Teplota v této vzdálenosti trvale roste směrem ke 
stropu. 
 V proudu vzduchu v těsné blízkosti okna, do vzdálenosti cca 3 cm roste vertikálně od 
spodní hrany okna teplota vzduchu. Čím je teplotní profil vzdálenější od povrchu tím je 
nejvyšší teploty dosahováno ve větší vertikální vzdálenosti od podlahy. Z naměřených 
teplotních profilů jsou vidět opakované tendence u všech měření.  

V oblasti pod stropem konvektivní proud podél okna zaniká a teplota vzduchu se 
snižuje na hodnotu, která je shodná s teplotou vzduchu pod stropem v celé místnosti. Zcela 
jednoznačně se pokles teploty projevuje u profilů ve vzdálenosti y = 0,5 cm na téměř shodnou 
hodnotu v oblasti nad zahřátým povrchem okna (pod stropem).  
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5.3.5. DISKUZE VLIVU SÁLÁNÍ 

Jelikož byla jednotlivá čidla pro měření teploty vzduchu umístěna v těsné blízkosti 
topné plochy modelu okna, lze předpokládat vliv sálání. Pomocí experimentu je to poměrně 
těžce stanovitelné – nutnost stínění čidel. Pro experiment jehož účelem bylo stanovit 
rozložení teploty v blízkosti zahřáté plochy okna a následně stanovit součinitel přestupu tepla 
konvekcí αk lze předpokládat vliv sálání přibližně stejný u všech čidel rozmístěných blízko 
plochy modelu okna.  

Pro vyhodnocení vlivu sálání na teplotní čidla byla provedena kontrolní měření, která 
spočívala v porovnání dvou teplotních profilů umístěných vedle sebe a ve stejné vzdálenosti 
od zahřáté plochy okna. Z praktických důvodů byly porovnávány profily ve vzdálenosti y = 
0,5 cm (profily 1 a 2) a 1,5 cm (profily 3 a 4)  od topné plochy. Pro tento účel bylo vyrobeno 
stínění ve směru osálání, které umožnilo vertikálního proudění vzduchu kolem čidel (příloha 
5.10). V první fázi bylo provedeno měření bez stínění, v druhé fázi byla teplotní čidla na 
jedné z os opatřena stíněním. Naměřené teploty vzduchu ta´ během časového intervalu byly  
zprůměrňovány . 

Vyhodnocení vlivu sálání na naměřené teploty vzduchu je uvedeno v příloze 5.10h. 
V tabulce jsou výsledky vyhodnoceny ve formě rozdílu teplot mezi čidly bez stínění a se 
stíněním. Z uvedených výsledků je patrné, že ve vzdálenosti y = 0,5 cm od topné plochy jsou 
skutečně teplotní čidla sáláním ovlivněna. Největší vliv osálání čidel zahřátou plochou okna 
je zřejmý ve výšce z = 170 – 230 cm, což souvisí s poměrem osáláním. Ve vzdálenosti y = 1,5 
cm od topné plochy se již tak výrazně vliv sálání neprojevuje a rozdíl mezi naměřenými 
hodnotami se stíněním a bez stínění je v rámci přesnosti použitých čidel. 

Naměřené teploty vzduchu ta´ termistorovými čidly nelze považovat za přesně totožné 
s teplotou vzduchu ta, ale lze předpokládat, že poměrně dobře vyjadřují změnu ve vertikálním 
i horizontálním rozložení teplot v těsné blízkosti okna i v související oblasti, která 
konvekčním proudem není ovlivněna. 
 
5.3.6. SOUČINITEL PŘESTUPU TEPLA KONVEKCÍ PODÉL ZAHŘÁTÉ 

PLOCHY OKNA 

 Na základě měřených výkonových parametrů a z naměřených teplot lze vyhodnotit 
součinitel přestupu tepla konvekcí αk podél zahřáté plochy okna ze vztahu 
 

k
k

ok ok a ,

Q

S ( t t )
α

∞

=
−

 [W.m-2.K-1] (5.10) 

 
kde: Qk  ................. tepelný tok sdílený konvekcí  [ W ] 
 Sok .................plocha modelu okna [ m2 ] 
 tok  .................povrchová teplota modelu okna [ °C ] 
 ta,∞  ................ teplota vzduchu mimo termokinetickou mezní vrstvu [ °C ] 
 
 Teplota vzduchu mimo termokinetikou mezní vrstvu  ta,∞  byla vyhodnocena jako 
střední teplota vzduchu v místnosti neovlivněná proudem vzduchu vznikajícím podél okna (tj 
ve vzdálenosti (y > 3 cm). 
 
Sdílený tepelný tok konvekcí je dán jako 
 

k r z rQ Q Q P Q Q= − = − −  [W] (5.11) 
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kde: P ....................elektrický příkon panelů  [W]  
 Q ................... tepelný tok sdílený z povrchu do místnosti [W]  
 Qr .................. tepelný tok sdílený sáláním [W]   
 Qz .................. tepelná ztráta panelu [W]  

 
Elektrický příkon topných panelů, měřený na svorkách autotransformátoru 

wattmetrem je roven tepelnému toku sdíleného z povrchu panelu do místnosti a tepelné ztrátě 
prostupem 

 

zP Q Q= +  [W] (5.12) 

 
Hustota ztrátového tepelného toku panelu okna se stanoví z rozdílu povrchové teploty 

panelu tok, teploty vzduchu v meziprostoru tae a redukovaného součinitele prostupu tepla kr, 
který mj. závisí na tepelně technických vlastností izolačních vrstev (Tab. 5.1). Ke zmenšení 
tepelné ztráty panelu je navíc  použita dvojitá tepelná izolace (Obr. 5.3).  

 
1

1z ok red ok ae ok ae ok
i

e i

Q S k ( t t ) ( t t )Sλ
α δ

= − = −
+∑

 [W] (5.13) 

 
kde: kred ................  redukovaný součinitel prostupu tepla topnou stěnou  [W.m-2.K-1] 
 tae  .................  teplota vzduchu na vnější straně panelu [°C] 
 αe  .................  součinitel přestupu tepla na  vnější straně panelu [W.m-2.K-1] 
  pro volné proudění na venkovní stěně αe =1,5  W.m-2.K-1 
 λi  ..................  tepelná vodivost i-té vrstvy složené stěny [W.m-1.K-1] 
 δi  ..................  tloušťka i-té vrstvy složené stěny [m] 
  
 Tepelný tok sdílený z povrchu panelu do místnosti se dále dělí na radiační a 
konvekční složku  

 

k rQ Q Q= +  [W] (5.14) 

 
kde: Qk .................. tepelný tok sdílený konvekcí   [W]   

 Qr .................. tepelný tok sdílený sáláním [W]   
 

 
Obr. 5.16  Bilance tepelných toků na modelu okna 
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 Pro vyhodnocení součinitele přestupu tepla αk byl sálající tok tepla stanoven 
výpočtem. Obdobně postupovali i někteří autoři zabývající se problémem volné konvekce 
[6],[26]. 

Lze předpokládat, že povrchová teplota zbylých okolních stěn bude odpovídat teplotě 
vzduchu v místnosti. Hustotu sálavého tepelného toku lze určit výpočtem 
 

4 4

100 100
ok s

r č ok

T T
Q c Sϕ ε

    = −    
     

 [ W ] (5.15) 

 
kde: ε  ...................zářivost skutečného tělesa [ - ] 
   pozinkovaný, lesklý povrch ε = 0,12   
 Tok  ................absolutní teplota povrchu okna [ K ]  
 Ts  ..................absolutní teplota okolních stěn (shodná s teplotou vzduchu) [ K ]  

 cč ...................součinitel sálání dokonale černého tělesa   [W.m-2.K-4]   

 ϕ  ..................součinitel vzájemného sálání [ - ] 
 
 

 Vypočítané hodnoty součinitele přestupu tepla konvekcí αk podél okna jsou součástí 
přílohy 5.10f). Z přílohy jsou rovněž zřejmé hodnoty uvažované do výpočtu včetně tepelných 
toků.  
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Obr. 5.17 Porovnání naměřených hodnot součinitele přestupu tepla konvekcí podél svislé 

stěny s hodnotami publikovanými v literatuře 
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 Závislost součinitele přestupu konvekcí αk podél okna získaná na základě experimentu 
je vynesena na Obr. 5.17 společně s údaji publikovanými v odborné literatuře. Z obrázku je 
patrné, že výsledky stanovení součinitele přestupu tepla podél okna vykazují poměrně dobrou 
shodu s hodnotami stanoveným Khalifou [33] (Tab. 2.2).  Z naměřených hodnot můžeme 
stanovit vztah  
 

0 202 18 ,
k , tα = ∆  [W.m-2.K-1] (5.16) 

 
 Je zřejmé, že získané výsledky jsou platné pro dané okrajové podmínky, kterými jsou  
výška místnosti, výška parapetu a výška povrchu okna. Při přípravě experimentu byl brán 
zřetel  na to postavit místnost tak, aby její geometrické okrajové podmínky odpovídaly běžně 
používaným rozměrům kanceláří a tím  dosáhnout zobecňujících vztahů. 
  
 Podobnost zjištěné závislosti s hodnotami stanovenými Khalifou může mít své 
opodstatnění ve zvolených rozměrech místnosti. Rozměry místnosti v níž Khalifa zkoumal 
konvekční proudy jsou v určitém poměru podobné rozměrům použité měřicí komory. Khalifa 
popisuje platnost svého vztahu Tab. 2.2  pro svislé stěny či okna pod nimiž není umístěn jiný 
zdroj přirozeného proudění (např. otopné těleso).  
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5.4. NEJISTOTA MĚŘENÍ 

Vzhledem k tomu, že opakovaná měření jsou vyhodnocována pomocí aritmetického 
průměru z důvodu dosažení vyšší přesnosti pro vyčíslení náhodné chyby použijeme 
směrodatnou odchylku aritmetického průměru hodnot, která je zároveň rovna standardní 
nejistotě typu A 

 

2

1
,

( )
( )

( 1)

n

i
n

A x

x x
u s x

n n
−

−
= =

−

∑
 (5.17) 

 
kde: x  ...................aritmetický průměr naměřených hodnot [ - ] 
 xi  ................... jednotlivé hodnoty stanovené měřením [ - ] 
 n  ...................počet měření  [ - ] 
 

 Standardní nejistoty typu B při měření vznikají v důsledku nedokonalosti měřicích 
přístrojů, podmínek měření a dalších vlivů. Z udávané přesnosti čidel zx lze určit 

 
2

, 3
x

B x

z
u =  (5.18) 

 
 V tabulce jsou uvedeny přesnosti čidel a nejistoty typu B stanovené pro jednotlivé 
měřené veličiny.  
 
Tab. 5.6 Rozsah, přesnost a nejistota typu B měřícího zařízení 
 

Měřená veličina 
Rozsah měřené 

veličiny 
Přesnost  Nejistota typu B 

Teplota vzduchu ta (Ntc) 0 – 200 °C ±0,2 °C 0,12 °C 
Teplota vzduchu ta (Pt100) -20 – 450 °C ±0,2 °C při 25 °C 0,12 °C 
Povrchová teplota ts  ±0,2 °C 0,12 °C 
Průtok vody 0-999 m3 ±0,001  m3 0,001 m3 
Rychlost proudění vzduchu 0 – 5 m/s  ±0,02  m/s  0,01 m/s 
Elektrický příkon P 0 – 999 W ±1 W 0,58 W 
Rel. vlhkost vzduchu ϕ 5 – 98 % ±2 % při 25±3 °C 1,15 % 

 
 
Tab. 5.7 Rozsah, přesnost a nejistota typu B měřených veličin tepelného komfortu 
 (Indoor Flow Systém) 
 

Měřená veličina 
Rozsah měřené 

veličiny 
Přesnost  Nejistota typu B 

Rychlost 0,05 - 1 m/s ±0,01 m/s 0,01 m/s 
Teplota 0 – 45 °C ±0,5 °C 0,29 °C 
Výsledná teplota -40 – 200 °C ±0,25 °C při 30 °C 0,14 °C 
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 Jelikož nejistoty typu A i B byly stanoveny na základě stejného přístupu je možné je 
skládat. Kombinovaná standardní nejistota se pak určí jako 
 

2 2
, ,x A x B xu u u= +  (5.19) 

 
 Zmíněné vztahy jsou platné pro přímo měřené veličiny. Vyhodnocujeme-li veličinu ze 
vztahu, ve kterém vystupují dvě nebo více měřených veličin, mluvíme o nepřímo měřené 
veličině. Chyba nepřímo měřené veličiny bude mít stejné vlastnosti jako chyba přímo měřené 
veličiny, tj. bude se skládat z ze složky systematické a náhodné. 
 Známe-li tvar funkční závislosti nepřímo měřené veličiny y = f(x1, x2,….xm) a známe 
nejistoty přímo měřených veličin, pak velikost kombinované standardní nejistoty se stanoví ze 
všech nejistot měřených veličin vstupujících do vztahu 
 

2 2
2 2
, ,

∂ ∂   = +   ∂ ∂   
∑ ∑

i iy A x B x
i i

f f
u u u

x x
 (5.20) 

 
Rozšířená standardní nejistota Uy je stanovena jako 
 

=y y yU k u  (5.21) 

 
kde koeficient rozšíření k = 2 odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95%, tzn. že výsledná 
hodnota leží v intervalu (y – Uy; y + Uy).  
  
V případě, že určujeme nejistotu veličiny, která je rovna součtu nebo rozdílu dvou veličin 
 

1 2 1 2( , )y f x x ax bx= = ±  (5.22) 

 
kde a, a jsou reálná čísla, bude její výsledná nejistota rovna odmocnině součtu kvadrátu 
nejistot přímo měřených veličin 
 

2 2 2 2
1 2yu a u b u= +  (5.23) 

 
V případě, že určujeme nejistotu veličiny, která je rovna součinu, nebo podílu dvou veličin 
 

1 2 1 2( , ) m ny f x x ax x= =  (5.24) 

 
kde a, m, n jsou reálné konstanty, je její relativní standardní nejistota rovna odmocnině ze 
součtu kvadrátů relativních nejistot přímo měřených veličin 
 

2 2 2 2
1 2ry r ru m u n u= +  (5.25) 

 
Pro zpřesnění výsledku má smysl zohlednit měření té veličiny, jejíž relativní nejistota je 
největší, nebo se ve vztahu (5.24) vyskytuje ve vyšší mocnině. 
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5.4.1. STANOVENÍ NEJISTOT MĚŘENÍ 

Vliv konvekčních proudů na teplotu vzduchu v místnosti 
 
Součinitel přestupu tepla konvekcí podél svislé stěny je obecně určen vztahem 
 

4 4
z r a ae ok a

k
ok a ok a ok a ok a

P Q Q P konst( t t ) konst(T T )

LH( t t ) LH( t t ) LH( t t ) LH( t t )
α − − − −= = − −

− − − −
 (5.26) 

 
vzhledem k tomu, že se ztrátový tepelný tok blíží k nulové hodnotě můžeme druhý člen 
zanedbat a vztah (5.26) přejde do tvaru 
 

4 4

1 2 3
ok a

k
ok a ok a ok a

P konstT konstT

LH( t t ) LH( t t ) LH( t t )
α α α α= − + = − +

− − −
 (5.27) 

 
Na základě vztahu (5.20) se velikost relativní kombinované standardní nejistoty určí 
 

1

2 2 2 2

1

P L H T
u u u u u

P L H T
α

α
∆       = + + +       ∆       

 (5.28)

   
kde 
 

2 2( ) ( )
ok aT T Tu u u∆ = +  (5.29) 

 
a obdobně  
 

2

2 2 2 2

2

4 okt L H T

ok

uu u u u

t L H T
α

α
∆       = + + +       ∆      

 (5.30) 

 

3

2 2 2 2

3

4 at L H T

a

u u u u u

t L H T
α

α
∆       = + + +       ∆      

 (5.31) 

 
 Velikost kombinované standardní nejistoty součinitele přestupu tepla konvekcí αk = 
f(P, L, H, ∆Τ, tok, ta) se pak stanoví jako 
 

31 2

22 2

1 2 3k

uu uu αα αα

α α α α
    

= + +     
     

 (5.32) 

 
 Výsledky kombinované standardní nejistoty součinitele přestupu tepla konvekcí αk 

podél svislé plochy pro všechny zkoumané případy jsou součástí přílohy 5.10g).  
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Měření teplotních profilů – stanovení součinitele přestupu tepla konvekcí podél chladicího 
stropu 
 
 Součinitel přestupu tepla konvekcí podél chladicího stropu na základě měření je 
obecně určen vztahem (5.2). Pro stanovení nejistoty měření použijeme upraveného vztahu 
 

4 4
ao ap ao ae str a ,

k
str a ,

P konst.w( t t ) konst( t t ) konst(T T )

LB( t t )
α ∞

∞

− − − − − −
=

−
 (5.33) 

 
Obdobně jako v předchozím případě dojde k rozdělení vztahu (5.33) na dílčí členy 
 

1 2 3 4 5 6 7kα α α α α α α α= − + − + − +  (5.34) 

 
 Z výsledků nejistoty vypočítaných pro stanovení součinitele přestupu tepla podél 
svislé stěny (příloha 5.3g) je zřejmé, že některé veličiny nemají na výpočet nejistoty 
podstatný vliv. Relativní kombinované standardní nejistoty dílčích členů v rovnici (5.34) se 
po eliminaci stanoví podle Tab. 5.8. 
 
 
Tab. 5.8 Relativní kombinované nejistoty členů αi v rovnici (5.34) 
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 Velikost kombinované standardní nejistoty součinitele přestupu tepla konvekcí podél 
chladicího stropu αk = f(tae, tao, tap, tstr,ta,∞, w, ∆Τ) se pak stanoví jako 
 

2

i

k i

uu αα

α α
 

=  
 

∑  (5.35) 

 
 Výsledky kombinované standardní nejistoty součinitele přestupu tepla konvekcí αk 

podél chladicího stropu pro všechny zkoumané případy jsou součástí přílohy 5.4g).  
 
 Měření parametrů tepelného stavu prostředí v prostoru s chladicím stropem 
 
 Střední radiační teplota se na základě naměřených hodnot vypočítá dle vztahu (5.1) , 
který můžeme pro účely stanovení nejistoty upravit do tvaru 
 

( )0 250 15
1 2

,,
u g a g a u ut t konst.w t t t t= + − = +  [ °C ]  

 
Na základě rovnice (5.20) se velikost relativní kombinované standardní nejistoty určí 
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  (5.36) 
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2

0,15 0,25u at w t

u a

u u u

t w t
∆   = +   ∆  

  (5.37) 

 
kde  
 

2 2( ) ( )
g at t tu u u∆ = +  (5.38) 

 
 Velikost kombinované standardní nejistoty střední radiační teploty tu= f(tg, wa, ∆t)  se 
pak stanoví jako 
 

1 2

2 2

1 2

u u ut t t

u u u

u u u

t t t

   
= +   

   
 (5.39) 

 
 Hodnoty tepelného pocitu PMV a rizika vzniku průvanu DR jsou podpůrné veličiny 
sloužící k hodnocení tepelného komfortu. Popisující vztahy jsou empiricky zjištěné na 
základě subjektivního pocitu určitého počtu dotazovaných osob. Proto byla stanovena 
nejistota pouze hlavních měřených parametrů vstupujících do výpočtu. 
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5.5. ZÁVĚR 

Pro experimentální měření chladicích stropů bylo navrženo a sestaveno 
experimentální zařízení ve stávající měřicí komoře. Pro experimenty jejichž konečným cílem 
bylo stanovení parametrů prostředí v klimatizovaných prostorech s chladicími stropy byla 
měřicí komora vybavena chladicím stropem, modely tepelné zátěže (zahřátá plocha okna, 
model počítače a model člověka) a měřicím zařízením. Měřící komora byla napojena na 
rozvod upraveného vzduchu a chladicí strop byl propojen s chladicím systémem, což 
umožňovalo nastavení různých okrajových podmínek. 
 V rámci měření parametrů prostředí v prostoru s chladicím stropem bylo prováděno 
proměření teplotních profilů ve čtyřech svislých osách místnosti. Z hlediska dosažení 
rovnoměrného rozložení teploty vzduchu v prostoru lze konstatovat, že při izotermním 
přívodu vzduchu jsou teplotní profily v místnosti vyrovnané. Se zvyšováním chladicího 
účinku přiváděného vzduchu vlivem snižováním teploty přívodního vzduchu dochází 
k deformaci teplotních profilů, což je nežádoucí. O mnoho lepší cestou k odvedení tepelné 
zátěže (z hlediska optimálního rozložení teplot), kterou není chladicí strop schopen odvést, se 
jeví zvyšování průtoku vzduchu. V takovém případě, je však třeba navrhnout přiváděcí 
výustku tak, aby nedocházelo ke zvýšení rychlosti proudění vzduchu v oblasti kotníků. 
Z uvedeného je zřejmé, že optimální je využít co nejvyšší výkon chladicího stropu, čehož 
bude dosaženo při velkých teplotních rozdílech  mezi povrchovou teplotou chladicího stropu a 
teplotou vzduchu. Z naměřených teplotních profilů byly stanoveny hodnoty součinitele 
přestupu tepla konvekcí podél chladicího stropu. Zjištěná závislost upřesňuje dosavadní 
poznatky v této oblasti pro dané okrajové podmínky.  

Pro hodnocení tepelného komfortu na základě teoretických úvah se jeví jako 
nejspolehlivější uvažovat hodnoty ve výšce 0,6 nebo 1,1 m nad podlahou, kdy spolu nejlépe 
korespondují výsledky střední radiační teploty zjištěné měřením a výpočtem. Z provedených 
analýz je zřejmé, že tepelný pocit člověka je výrazněji ovlivněn rychlostí proudění vzduchu 
wa než stanovuje operativní teplota to. V prostoru s chladicím stropem je rychlost proudění 
vzduchu v pásmu pobytu osob velmi nízká a ve většině ze zkoumaných případů se blíží 
nulové hodnotě. Experimenty potvrzují že při rychlostech proudění vzduchu wa = 0 až 0,1 m/s 
nepředstavuje zanedbání rychlosti pro výpočet to výrazný rozptyl hodnot tepelného pocitu 
PMV. V případě zvýšení rychlosti proudění vzduchu na hodnotu wa ≥ 0,2 m/s (při stejné 
operativní teplotě to) bude tepelný pocit PMV vykazovat odchýlení až do hodnot mírného 
chladna. 

 Z předpokládaného tepelného pocitu přítomných osob PMV je zřejmé, že tepelný 
komfort v prostoru s chladicím stropem lze dosáhnout skutečně při vyšších teplotách 
vzduchu, než je tomu u konvekčního klmatizačního systému i když rozdíl není tak výrazný 
jak předpokládá teoretický model.  
 Na základě měření tepelného stavu prostředí bylo provedeno vyhodnocení stupně 
obtěžování průvanem DR, který vyjadřuje procentuální podíl lidí, u kterých se předpokládá 
vznik tohoto nežádoucího pocitu. Z naměřených hodnot je zřejmé že v prostoru s chladicím 
stropem kombinovaném se zdrojovým větráním vznik průvanu prakticky nehrozí ve výškách 
0,6; 1,1; 1,7 m nad podlahou. Zvyšováním průtoku vzduchu může dojít ke vzniku lokálního 
diskomfortu vlivem pocitu průvanu zejména v oblasti kotníků (0,1 m nad podlahou), což má 
spojitost s návrhem přiváděcí výusti. 

 V průběhu měření tepelného stavu prostředí v prostoru s chladicím stropem byl 
pozorován vliv konvekčních proudů vznikajících podél zahřátých ploch (oken) na teplotu 
vzduchu v místnosti. Podle výsledků měření šířka konvektivního proudu vzniklého na zahřáté 
ploše okna (stíněného proti průchodu přímé sluneční radiace) nepřekročila 3 cm a vzniklý 
konvektivní proud nemá výrazný vliv na teplotu vzduchu v místnosti. Výsledky ukazují na 
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zajímavý (v literatuře nepublikovaný) průběh teploty v konvektivním proudu podél zahřáté 
plochy modelu okna pro zadané okrajové podmínky. Z  výsledků měření byl stanoven 
součinitel přestupu tepla konvekcí podél zahřáté plochy okna. Zjištěná závislost dobře 
odpovídá údajům publikovaným v odborné literatuře (bez podrobnějších okrajových 
podmínek). 
 Na základě naměřených hodnot byla analyzována nejistota stanovení součinitele 
přestupu tepla konvekcí. Pro jednotlivé případy bylo dosaženo relativní nejistoty 6-12 % 
(zahřátá plocha okna) a 8-13 % (chladicí strop) při 95% pokrytí hodnot. Pro hodnoty 
součinitele přestupu tepla konvekcí podél zahřáté plochy okna je převážným zdrojem nejistot 
stanovení rozdílu teplot vzduchu a povrchu okna (kolem 5%). Hlavním zdrojem nejistoty při 
stanovení součinitele přestupu tepla konvekcí podél chladicího stropu je vyhodnocení průtoku 
vzduchu resp. přesnost měření rychlosti proudění vzduchu na výusti (kolem 5%) a stanovení 
rozdílu teplot vzduchu a povrchu chladicího stropu (kolem 3%). 
 Hodnoty zjištěných závislostí součinitele přestupu tepla konvekcí podél chladicího 
stropu i podél zahřáté plochy okna mohou být využity pro analýzu tepelné bilance v takto 
klimatizovaném prostoru. Výsledky měření tepelného stavu prostředí podávají informaci o 
chování systému s chladicím stropem z hlediska dosažení tepelného komfort přítomných osob 
a mohou napomoci správnému návrhu systému v kombinaci se zdrojovým větráním. 
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6. POČÍTAČOVÉ SIMULACE 

Cílem kapitoly je posoudit systém s chladicím stropem realizovaný v praxi z hlediska 
možnosti dosažení optimálního tepelného komfortu. Vzhledem k tomu, že výkon chladicího 
stropu je určitým způsobem omezen, je vhodné systém kombinovat s prvky pasivního 
chlazení. Počítačovou simulací lze zkoumat vliv např. přirozeného větrání okny, či různých 
druhů stínění. 

 
 
6.1. SIMULAČNÍ SOFTWARE ESP-r 

Simulační program ESP-r (Environmental Systems Performance – research) je 
dynamické simulační prostředí pro analýzu tepelných a hmotnostních toků v budovách a 
zařízení techniky prostředí [21]. Program ESP-r uvažuje budovu a zařízení techniky prostředí 
jako soubor malých konečných objemů, které představují různé části budovy, uvnitř kterých a 
mezi nimiž probíhá výměna energie a hmoty. V průběhu simulačního výpočtu se sleduje, jak 
se energetické a hmotnostní toky vyvíjejí se změnou okrajových podmínek (venkovního 
klimatu a vnitřních provozních podmínek), regulačních zásahů i možných časově závislých 
zásahů v budově. Během každého časového kroku simulace se problém omezuje na ustálené 
toky. Pro každý konečný a časový krok se generují rovnice zachování hmoty a energie, které 
se simultánně integrují. Součinitele pro přenos tepla a hmoty se stanovují z obecných rovnic, 
které jsou součástí softwaru. Geometrie budovy (zón) se zadává na počátku výpočtu.  
Materiálové vlastnosti lze volit z  databáze uložené v softwaru, nebo číselně zadat. 

Venkovní klimatická data, používaná v simulačních výpočtech mohou být buď 
representativní za delší (deseti až dvacetileté) období tzv. referenční rok, nebo lze pro 
simulaci použít konkrétní data některého roku, který se jeví z hlediska prováděných simulací 
jako charakteristický. Referenční rok reprezentuje pouze průměrné hodnoty klimatických dat, 
ale jsou v něm zahrnuty i dynamické změny, trendy a extrémní hodnoty Používaná klimatická 
data musí obsahovat údaje (v hodinových intervalech) o teplotě venkovního vzduchu, 
intenzitě slunečního záření, rychlosti a směru větru a relativní vlhkosti vzduchu. 

 
 

6.2. MODEL V PROGRAMU ESP-r 

Z hlediska vytvoření modelu prostoru s chladicím stropem v programu ESP-r existují 
dvě základní možnosti řešení 
 

a) jednozónový model 
b) dvouzónový model 
 
Výhodou jednozónového modelu je jednoduchost zadání geometrických podmínek. 

Chladicí strop je definován jako plocha se zadaným chladicím výkonem Qstr. Program pak 
sám vypočítá ze zadaných okrajových podmínek povrchovou teplotu stropu. Volba chladicího 
výkonu stropu musí být prováděna s ohledem na riziko kondenzace. Příklad jednozónového 
modelu je zobrazen na Obr. 6.1a). 

Dvouzónový model je složen zpravidla ze zóny zkoumaného prostoru a ze zóny 
chladicího stropu. V zóně chladicího stropu lze nastavit libovolnou teplotu, která představuje 
střední teplotu chladicí vody. Konstrukce stropu oddělující obě zóny může být definována 
jako reálný případ chladicího stropu. U masivních chladicích stropů lze předpokládat, že 
systém bude pracovat s konstantní teplotou chladicí vody. Výhodou dvouzónového modelu je 
ale právě možnost regulace systému, kdy na základě teploty vzduchu ve zkoumaném prostoru, 
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lze měnit teplotu v zóně chladicího stropu, což se může uplatnit zejména u lehkých 
lamelových chladicích stropů.  

 
  Pro stanovení operativní teploty to, jako hodnotícího kriteria tepelného komfortu 
v prostoru, je nutná znalost střední radiační teploty tu (MRT). Program ESP-r počítá 
automaticky střední radiační teplotu v každé zóně, vždy uprostřed místnosti. Program navíc 
obsahuje tzv. “ESPmrt“ modul, s jehož pomocí je možné spočítat střední radiační teplotu 
v libovolném bodě prostoru. Možnostmi využití modulu se zabývala kapitola 4.2.1.  

 
 

6.3. REALIZOVANÝ OBJEKT 

Poměrně velké procento současných kancelářských budov v České republice tvoří 
budovy z 50. až 70. let minulého století. Budovy tvořené železobetonovou konstrukcí s 
lehkým pláštěm, u kterých prosklené plochy tvoří cca 60% fasády byly standardně stavěné 
bez klimatizace či umělého větrání. Rekonstrukce takovéhoto typu budov je tedy aktuálním 
tématem a vzhledem k tomu, že  zde není přítomno nucené větrání a prostor pro instalaci 
vzduchového systému je omezený, tak i možnosti chlazení jsou omezené. 

Velké množství budov popsaného typu bylo vytápěno stropním systémem “Critttal“ 
(viz kapitola 1.4). Využití stávajícího systému stropního vytápění i pro chlazení, je určitou 
(teoretickou) možností vedoucí ke zlepšení tepelného komfortu přítomných osob.  

Simulační výpočet byl prováděn na modelu typické kanceláře o půdorysných 
rozměrech 4,92 x 5,5 m a výšce 3,2 m umístěné ve 2. patře budovy fakulty strojní ČVUT. 
Kancelář je orientována směrem na jihozápad, kde jsou situována dvě okna. Celková plocha 
zasklení tvoří 55% venkovní fasády. Model kanceláře, vytvořený v programu ESP-r, je 
rozdělen na dvě teplotní zóny (Obr. 6.1b). Zóna kanceláře “Office“ a zónu chladicího stropu 
“Ceiling“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)       b) 
 

Obr. 6.1 Model kanceláře v simulačním programu ESP-r  a) jednozónový b) dvojzónový 
Vnitřní zisky v místnosti representují tři pracovní místa, tedy osoby (3 x 62 W), každá 

z nich s osobním počítačem (3 x 40 W) a monitorem (3 x 58 W). Časový průběh působení 
vnitřních zdrojů během pracovního dne je zobrazen  na Obr. 6.2. Předpokládá se užívání 
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místnosti od 7 do 19 hodin, s tím, že v době oběda (11 – 13 hodin) nastává snížení tepelných 
zisků vlivem nepřítomnosti osob. V době od 7 do 8 hodin a od 16 do 19 hodin se předpokládá 
pouze 20 % zatížení. 

Zisky vnitřními stěnami z okolních místností jsou nulové, neboť při stavbě modelu 
bylo uvažováno s tím, že sousední místnosti mají stejné teplotní podmínky. 

 

 
Obr. 6.2 Časový průběh působení vnitřních tepelných zisků 

 
 

6.4. MODELOVANÉ ZPŮSOBY ÚPRAVY STAVU PROSTŘEDÍ 

Ve zkoumaném případě byly pro zlepšení tepelného komfortu v neklimatizovaném 
prostoru použity dvě metody pasivních prvků:  

 
a)   snížení tepelných zisků od sluneční radiace stíněním nebo odrazem  
b)  přirozené větrání 

 
Simulace byly prováděny pro tři základní typy větrání:  
 V1 pouze infiltrace – intenzita větrání 0,5 h-1 po celý den 
 V2 noční větrání - intenzita větrání 5 h-1 od 19:00 do 7:00, jinak infiltrace 
 V3 denní větrání - intenzita větrání 5 h-1 od 7:00 do 18:00 (když venkovní teplota 

klesne pod 24 °C dojde k zavření okna, resp. nastane větrání základní infiltrací 
0,5 h-1) 

 
V modelu jsou dále použity tři typy venkovní fasády resp. zasklení:  
 S1  Standardní dvojité zasklení, stínicí součinitel  0,71 
 S2     Determální zasklení, stínicí součinitel 0,48 
 S3  Standardní dvojité zasklení s vnitřními žaluziemi, stínicí součinitel  0,2 
 
Všechny případy byly prováděny pro základní kombinace chlazení: 
 C0  bez stropního chlazení  
 C1  se stropním chlazením (teplota v chladicí vrstvě 20 °C) 
 
 

0

80

160

240

320

400

480

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Hodina

V
ni

tř
ní

 z
is

ky
 [W

]

0%

20%

40%

60%

80%

100%



Disertační práce  Tepelný komfort a energetická bilance systému s chladicím stropem 

 

Vladimír Zmrhal   Strana 117 

 Teplota chladicí vrstvy byla nastavena na konstantní teplotu pro 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu. Kombinací výše uvedených případů vznikne 18 simulačních výpočtů. Simulace byly 
prováděny pro tři letní měsíce (červen – srpen), s použitím referenčního roku (hodinová data) 
pro Prahu. 
 Pro výpočet součinitele přestupu tepla konvekcí podél chladicího stropu a podél 
svislých stěn byly použity hodnoty podle [33] (viz kapitola 2.), jejichž vztahy  jsou součástí 
programu. 
 

 
6.5. DISKUZE VÝSLEDKŮ 

6.5.1. HODNOCENÍ OPERATIVNÍ TEPLOTY 

Některé výsledky v grafické formě pro nejteplejší čtrnáctidenní časový interval jsou 
zobrazeny na Obr. 6.3 až Obr. 6.5. Výsledky zobrazují průběh operativní teploty ve 
zkoumané místnosti pro zadané okrajové podmínky. Vlevo je vždy zobrazen průběh bez 
chlazení (případ C0), vpravo s instalovaným stropním chlazením (případ C1). 

 
 

VĚTRÁNÍ INFILTRACÍ 

Na Obr. 6.3 je znázorněn průběh operativní teploty pro základní případ větrání 
infiltrací (V1). Z obrázku vlevo je zřejmé, že v místnosti bez chlazení dosahuje operativní 
teplota poměrně vysokých hodnot (maxima d 34,37 do 43,35 °C) během dne a to i 
v případech, kdy je pro snížení tepelných zisků od přímé radiace použito kvalitní zasklení 
(S3). Naproti tomu v případě instalace stropního chlazení (Obr. 6.3 vpravo) je možné 
pozorovat výrazný pokles průběhu operativní teploty pro všechny zkoumané případy. Vliv 
kvality stínění se již neprojevuje v tak výrazné míře, jako v předešlém případě. 

 
Obr. 6.3 Průběh operativní teploty během dvou vybraných letních týdnů. Výsledky simulací 

pro infiltraci a různé druhy zasklení. Vlevo bez, vpravo se stropním chlazením. 
 
 
 

NOČNÍ VĚTRÁNÍ 

Obr. 6.4 znázorňuje průběh operativní teploty pro případ, kdy je použito nočního 
větrání místnosti (V2). Pro případ bez stropního chlazení (C0) je zřejmý pokles operativní 
teploty během noci, čímž se zajistí vychlazení místnosti a snížení teplot během dne oproti 
předchozímu případu. Na Obr. 6.4 vpravo jsou znázorněny výsledky pro případ, kdy je 
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společně s nočním větráním (V2) použit účinek chladicího stropu (C1). Proti předchozímu  
případu (bez nočního chlazení) se jednoznačně projevuje pokles operativní teploty v nočních 
hodinách. Naproti tomu teploty dosažené během dne nejsou výrazně nižší než v případě 
předchozím a účinek nočního větrání se tak prakticky neprojevuje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6.4 Průběh operativní teploty během dvou vybraných letních týdnů. Výsledky simulací 
pro noční větrání a různé druhy zasklení. Vlevo bez, vpravo se stropním chlazením 

 
 

DENNÍ VĚTRÁNÍ 

Případy, kdy je během dne použito denní větrání (V3) jsou znázorněny na Obr. 6.5. 
Bez stropního chlazení (vlevo) je během dne dosahováno stále poměrně vysokých hodnot 
operativní teploty (maxima od 30,8 do 37,1) a to i pro případy s kvalitnějším zasklením (S3). 
Naproti tomu k výraznému zlepšení dojde v případě stropního chlazení (C1). Maxima 
operativní teploty dosažená během dne se v podstatě neliší od předchozího případu s nočním 
větráním (V2). 

Pro všechny zkoumané případy je společným jevem, že v případě použití chladicího 
stropu ke zlepšení teplotních podmínek v prostoru nehrají ostatní prostředky pasivního 
chlazení výraznou úlohu.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6.5 Průběh operativní teploty během dvou vybraných letních týdnů. Výsledky simulací 
pro denní větrání a různé druhy zasklení. Vlevo bez, vpravo se stropním chlazením 

 
Výsledky simulací v průběhu všech tří zkoumaných měsíců jsou shrnuty v Tab. 6.1. 

Tabulka ukazuje počet hodin dosažené operativní teploty v pracovním cyklu (7 – 19 hod) 
během tří letních měsíců.  
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Z tabulky je zřejmé výrazné zlepšení teplotních podmínek v místnosti v případech, 
kdy je použito stropní chlazení. Pro případy se stropním chlazením (C1), kdy je navíc použito 
kvalitní stínění (S2 a S3) je možné sledovat výraznější vychlazení místnosti. 

 

Tab. 6.1 Počet pracovních hodin během tří letních měsíců s operativní teplotou ve 
specifikovaném intervalu 

 
od  18 24 28 32  18 24 28 32 Operativní 

teplota [°C] do 18 24 28 32  18 24 28 32  

Větrání Zasklení Bez stropního chlazení C0 Se stropním chlazením C1 

V1 S1 0 0 0 143 583 0 424 302 0 0 
V1 S2 0 0 74 346 306 0 502 224 0 0 
V1 S3 0 48 370 271 37 0 632 94 0 0 
V2 S1 0 51 401 241 33 2 498 226 0 0 
V2 S2 0 220 393 113 0 3 567 156 0 0 
V2 S3 1 486 224 15 0 7 677 42 0 0 
V3 S1 0 0 248 336 142 0 494 232 0 0 
V3 S2 0 42 444 221 19 0 568 158 0 0 
V3 S3 0 305 371 50 0 0 666 60 0 0 

  
 
 Pro porovnání jednotlivých metod odpovídají hodnoty operativní teploty uvedené v 
Tab. 6.1 konstantnímu chladicímu výkonu. Vzhledem k příznivějším klimatickým 
podmínkám (například v červnu) dochází v některých případech až k přechlazení místnosti 
(operativní teplota v rozmezí 18 – 24 °C). Je zřejmé, že maximální chladicí výkon bude 
využíván pouze v nejteplejším období. V Tab. 6.2 je uveden počet hodin dosažené operativní 
teploty v pracovním cyklu (7 – 19 hod) během čtrnácti nejteplejších dnů léta. 
 

Tab. 6.2 Počet pracovních hodin během 14 nejteplejších dní s operativní teplotou ve 
specifikovaném intervalu 

 
od  18 24 28 32  18 24 28 32 Operativní 

teplota [°C] do 18 24 28 32  18 24 28 32  

Větrání Zasklení Bez stropního chlazení C0 Se stropním chlazením C1 

V1 S1 0 0 0 0 121 0 42 79 0 0 
V1 S2 0 0 0 5 116 0 52 69 0 0 
V1 S3 0 0 4 81 36 0 75 46 0 0 
V2 S1 0 0 15 75 31 0 50 71 0 0 
V2 S2 0 3 53 65 0 2 61 60 0 0 
V2 S3 0 16 90 15 0 0 87 34 0 0 
V3 S1 0 0 0 34 87 0 46 75 0 0 
V3 S2 0 0 12 90 19 0 59 62 0 0 
V3 S3 0 0 72 49 0 0 82 39 0 0 
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6.5.2. HODNOCENÍ TEPELNÉHO POCITU PMV 

S použitím dynamické simulace byl vyhodnocen i časový průběh předpokládaného 
tepelného pocitu PMV (teorie viz kapitola 4.), což je manuálně, vzhledem k náročnosti 
výpočtu, prakticky nemožné. Výsledky v grafické formě pro vybraný čtrnáctidenní časový 
interval jsou zobrazeny na Obr. 6.6 až Obr. 6.8. Výsledky tepelného pocitu byly vyhodnoceny 
pro standardní lehký letní oděv Icl = 0,5 clo a rychlost proudění vzduchu 0,1 m/s. 
Kancelářskou práci prováděnou převážně v sedě charakterizuje intenzita fyzické činnosti M = 
1,2 met. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6.6 Průběh PMV (0,5 clo; 1,2 met; 0,1 m/s) během dvou vybraných letních týdnů. 
Výsledky simulací pro infiltraci (V1) a různé druhy zasklení. Vlevo bez (C0), 
vpravo se stropním chlazením (C1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr. 6.7 Průběh PMV (0,5 clo; 1,2 met; 0,1 m/s) během dvou vybraných letních týdnů. 
Výsledky simulací pro noční větrání (V2) a různé druhy zasklení. Vlevo bez (C0), 
vpravo se stropním chlazením (C1). 

 
 

Z Obr. 6.6 až Obr. 6.8 je vidět, že průběhy tepelného pocitu PMV bez stropního 
chlazení (C0) dosahují ve většině ze zkoumaných případů vysokých hodnot a lze 
předpokládat tepelný pocit “teplo“ až “horko“ (PMV>1,5). V případech ve kterých je použito 
kvalitnějšího stínění (S2) v kombinaci s denním či nočním větráním, lze vrcholky průběhu 
tepelného pocitu nalézt v oblastech “mírné teplo“ (0,5<PMV<1,5) až “teplo“. Neutrálního 
pocitu (-0,5<PMV<0,5) lze dosáhnout pouze v případech, kdy je použito noční větrání (V2) 
v kombinaci s kvalitním stíněním (S3).  
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Obr. 6.8 Průběh PMV (0,5 clo; 1,2 met; 0,1 m/s) během dvou vybraných letních týdnů. 

Výsledky simulací pro denní větrání (V3) a různé druhy zasklení. Vlevo bez (C0), 
vpravo se stropním chlazením (C1). 

 
V případech se stropním chlazením (C1) je patrné výrazné zlepšení předpokládaného 

tepelného pocitu. Z grafů je patrný posun špiček průběhů PMV většinou do oblasti neutrálního 
tepelného pocitu (-0,5<PMV<0,5) či do pásma “mírné chladno“  (-1,5<PMV<-0,5). 

Obdobně jako v případě vyhodnocení operativní teploty, lze výsledky simulací 
v průběhu všech tří zkoumaných měsíců shrnout v Tab. 6.3. Tabulka ukazuje počet hodin 
v pracovním cyklu (7 – 19 hod) během třech letních měsíců s hodnotou tepelného pocitu PMV 
ve specifikovaném intervalu. Jako základ pro vyhodnocení a porovnání hodnot byl použit 
velmi lehký oděv Icl = 0,5 clo, intenzita fyzické činnosti M = 1,2 met a rychlost proudění 
vzduchu 0,1 m/s. Na základě výsledků simulačních výpočtů lze tepelný pocit vyhodnotit i pro 
jiné okrajové podmínky.  

Z Tab. 6.3 je vidět, že v případě použití  stropního chlazení dochází jednoznačně k 
posunu tepelného pocitu PMV během dne do chladnějších hodnot. Osoby pracující 
v kancelářích převážně v sedě a oblečené ve velmi lehkém oděvu (0,5 clo; 1,2 met) dosahují 
zhruba polovinu času  během letního období v podstatě optimálních  hodnot tepelného pocitu 
(-0,5<PMV<0,5). Druhou polovinu doby strávené v kanceláři u nich může nastat pocit 
mírného chladna. V praxi se vzniku diskomfortu předchází instalací regulačního systému 
vybaveném prostorovým termostatem pro řízení teploty přiváděné chladicí vody 

 
 

Tab. 6.3 Počet pracovních hodin během tří letních měsíců s PMV ve specifikovaném 
intervalu  

 
od  -1,5 -0,5 0,5 1,5  -1,5 -0,5 0,5 1,5 

PMV 
do -1,5 -0,5 0,5 1,5  -1,5 -0,5 0,5 1,5  

Větrání Zasklení 
Bez stropního chlazení C0 
(0,5 clo; 1,2 met; 0,1 m/s) 

Se stropním chlazením C1 
(0,5 clo; 1,2 met; 0,1 m/s) 

V1 S1 0 0 3 91 632 9 309 378 30 0 
V1 S2 0 0 59 216 451 13 373 336 4 0 
V1 S3 0 41 259 347 79 35 464 227 0 0 
V2 S1 0 25 294 290 117 33 344 342 7 0 
V2 S2 2 140 360 199 25 48 412 266 0 0 
V2 S3 37 370 283 36 0 84 487 155 0 0 
V3 S1 0 0 144 338 244 10 355 350 11 0 
V3 S2 0 17 322 286 101 14 416 294 2 0 
V3 S3 0 224 337 162 3 38 497 191 0 0 
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 Stejně jako v případě vyhodnocení operativní teploty odpovídají hodnoty 
předpokládaného tepelného pocitu PMV uvedené v Tab. 6.3 konstantnímu chladicímu 
výkonu. V Tab. 6.4 je uveden počet hodin v pracovním cyklu, během nejteplejších 14 dnů, 
s hodnotou tepelného pocitu PMV ve specifikovaném intervalu.  
 
 
Tab. 6.4 Počet pracovních hodin během 14 nejteplejších dní s PMV ve specifikovaném 

intervalu  
 

od  -1,5 -0,5 0,5 1,5  -1,5 -0,5 0,5 1,5 
PMV 

do -1,5 -0,5 0,5 1,5  -1,5 -0,5 0,5 1,5  

Větrání Zasklení 
Bez stropního chlazení C0 
(0,5 clo; 1,2 met; 0,1 m/s) 

Se stropním chlazením C1 
(0,5 clo; 1,2 met; 0,1 m/s) 

V1 S1 0 0 0 0 121 0 31 70 20 0 
V1 S2 0 0 0 0 121 0 33 84 4 0 
V1 S3 0 0 0 62 59 0 44 77 0 0 
V2 S1 0 0 5 50 66 1 31 82 7 0 
V2 S2 0 1 18 77 25 2 34 85 0 0 
V2 S3 0 6 82 33 0 2 55 64 0 0 
V3 S1 0 0 0 12 119 0 32 79 10 0 
V3 S2 0 0 5 42 74 0 34 85 2 0 
V3 S3 0 0 22 96 3 1 47 73 0 0 
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6.6. ZÁVĚR 

Kapitola řeší prostor s chladicím stropem z hlediska dosažení  optimálního tepelného 
komfortu s  využitím počítačové simulace. 

Na příkladu dvouzónového modelu kanceláře byl proveden simulační výpočet 
prostoru s chladicím stropem a bez něj. Simulace byly prováděny během  tří letních měsíců 
(červen – srpen). Pro sledování změn teplotního chování prostoru byly navíc použity dvě 
základní metody pasivního chlazení – stínění a přirozené větrání. 

Z výsledků simulací je možné pozorovat vliv pasivních prvků budov. Je zřejmé, že 
v neklimatizovaném prostoru, se projeví změna teplotních podmínek (operativní teplota) 
vlivem stínění či přirozeného větrání mnohem výrazněji, než-li u systému s chladicím 
stropem (např. Obr. 6.3). Pro případ bez instalace chladicího stropu je nejefektivnějším 
způsobem pro zlepšení teplotních podmínek noční větrání Obr. 6.4, kdy operativní teplota 
dosahuje nejnižších hodnot. 

V případě použití systému s chladicím stropem v kombinaci s nočním větrání se 
jednoznačně projevuje pokles operativní teploty v nočních hodinách (Obr. 6.4 vpravo). 
Naproti tomu teploty dosažené během dne nejsou výrazně nižší než v případě s infiltrací (Obr. 
6.3 vpravo) a účinek nočního větrání se tak prakticky neprojevuje. V případě kombinace 
systému s denním větráním se špičkové  hodnoty výrazně neliší a rozdíly v dosahovaných 
teplotách během dne jsou způsobeny změnami teploty venkovního vzduchu (vyplývá 
z databáze referenčního roku).  

Z důvodu porovnání dosahovaných mikroklimatických podmínek při různých 
způsobech větrání a stínění pracuje stropní systém s konstantním chladicím výkonem. 
V případě použití chladicího stropu v kombinaci s kvalitním zastíněním může dojít k 
občasnému přechlazení kanceláře, zejména v měsících s příznivými klimatickým podmínkami 
Tab. 6.1. Z tohoto důvodu je vhodné vybavit místnost klimatizovanou chladicím stropem 
regulací na základě prostorové tepoty (termostatem). Případnému vzniku diskomfortu se 
zabrání změnou střední teploty chladicí vody.  

Stropní chlazení se jeví jako systém, který může, jako jeden z mála, garantovat tepelný 
komfort v místnosti bez vysokých nároků na spotřebu energie. Efekt stropního chlazení je 
totiž mnohem výraznější, než u ostatních uvažovaných technologií.  

S ohledem na investice je důležité zvažovat instalaci pasivních prvků a pro konkrétní 
případ provést příslušné posouzení. Z provedených výpočtů je vidět, že v případě systému 
s chladicím stropem je efekt stínění malý a právě proto je nutné provést energetickou analýzu 
investic do stínících prvků. Z hlediska energetického je rovněž možné zvážit otázku využití 
nízkopotencionálního tepla například z vodních toků. 

Simulační výsledky v podobě předpokládaného tepelného pocitu PMV mohou 
poukázat na vznik případného diskomfortu. Pro osoby pracující v kancelářích v letním 
lehkém oděvu (1,2 met; 0,5 clo) dosahují parametry tepelného pocitu PMV během pracovní 
doby v podstatě optimálních  hodnot. S použitím simulačního výpočtu lze analyzovat vliv 
lidské aktivity a tepelného odporu oděvu na předpokládaný tepelný pocit PMV a vyhodnotit 
tak optimální parametry systému (povrchovou teplotu chladicího stropu). 
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7. VÝSLEDKY PRÁCE A ZÁVĚRY 

Klimatizace prostorů sálavými chladicími panely je možnou alternativou úpravy stavu 
prostředí pro vytvoření optimálního tepelného komfortu osob v administrativních budovách, 
společenských prostorech aj., bez vysokých nároků na distribuci vzduchu. Sálavý přenos tepla 
mezi člověkem a okolím v porovnání s konvekčním přenosem se jeví výhodným jak 
z hlediska vytvoření tepelné pohody tak z hlediska spotřeby energie. Na tepelnou pohodu má 
výrazný vliv povrchová teplota okolních ploch, která je u konvekčních  klimatizačních 
systémů blízká teplotě vzduchu. 

Disertační práce obsahuje teoretickou a experimentální analýzu sálavých chladicích 
stropů (v kombinaci se zdrojovým větráním) z hlediska dosažení optimálních parametrů 
prostředí v takto klimatizovaném prostoru. Součástí práce je teoretické řešení energetické 
bilance systému na základě požadavku na vnitřní mikroklima. 

 
Použití klimatizačního systému s chladicím stropem je určitým způsobem omezeno. 

Uplatnění chladicích stropů vyplývá ze zmiňovaných výhod a nevýhod systému (kapitola 
1.4.2). S ohledem na dosažení tepelného komfortu je použití systému s chladicím stropem 
vhodné zejména pro kancelářské prostory, práce v úřadech či laboratořích. Nejčastější a 
nejvýhodnější se jeví použití chladicích stropů pro kanceláře administrativních budov. 
Analýzy prováděné v rámci disertační práce ukázaly na vhodnost použití chladicích stropů ve 
velkoprostorových kancelářích, kde je možné dosáhnout výrazných úspor energie. Výhodné 
se v posledních letech rovněž jeví použití systému se sálavými panely pro nemocniční pokoje, 
zejména z hlediska zajištění teplotně stálého prostředí a nulové hlučnosti.  

 
 

7.1. SDÍLENÍ TEPLA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM 

V rámci řešení disertační práce byl proveden teoretický rozbor sdílení tepla 
v prostoru s chladicím stropem, popisující základní přenosové jevy uplatňující se v takto 
klimatizovaném prostoru. Teoretický rozbor je východiskem pro řešení celkové energetické 
bilance systému. 

V  oblasti konvektivních proudů podél chladných vodorovných ploch rozbor ukázal, 
že literatura je na informace skoupá a publikované závislosti součinitele přestupu tepla 
konvekcí αk podél vodorovných ploch jsou různorodé (kapitola 2.1.5) a většinou nebývají 
doplněny okrajovými podmínkami pro které byly zjištěny. 

Naproti tomu rozbor v oblasti přirozeného proudění podél svislých stěn (ploch), 
poukázal na výsledky velmi bohaté. Rozptyl publikovaných závislostí součinitele přestupu 
tepla konvekcí podél svislých stěn αk je poměrně značný (kapitola 2.1.4), nicméně u 
některých autorů dochází ke shodě. Výsledky opět většinou nebývají doplněny okrajovými 
geometrickými podmínkami pro které byly získány. 

Druhým hlavním principem uplatňujícím se při řešení tepelné bilance prostoru je 
přenos tepla sáláním. Teoretický rozbor naznačuje jakým způsobem se upravují teoretické 
vztahy sdílení tepla sáláním (mezi dvěma stěnami; mezi povrchem těla a obklopujícími 
stěnami v prostoru) pro praktické výpočty. 

 
 

7.1.1. PŘENOS TEPLA KONVEKCÍ 

Experimenty prováděné v rámci řešení disertační práce prokázaly, ze teplota vzduchu 
proudícího kolem stropu (tím i přestup tepla) je výrazně ovlivněna konvekčními proudy v 
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místnosti vznikajícími podél zahřátých ploch (oken) a není shodná se střední teplotou 
vzduchu měřenou v pásmu pobytu osob (do výše  1,7 m). Nejspolehlivější výsledky 
součinitele přestupu tepla konvekcí podél chladicího stropu αk lze získat tehdy, když je 
teplota proudu vzduchu  měřena v pásmu přímo pod chladicím panelem (10 – 20 cm). Pro 
dané okrajové podmínky byly experimentálně stanoveny hodnoty součinitele přestupu 
tepla konvekcí podél chladicího stropu ααααk v závislosti na rozdílu teploty vzduchu a střední 
povrchové teploty chladicího stropu (kapitola 5.2.5). Zjištěná závislost není totožná 
s publikovanými výsledky a upřesňuje dosavadní poznatky v této oblasti (pro dané okrajové 
podmínky).  

 
V průběhu měření tepelného stavu prostředí v prostoru s chladicím stropem byl 

pozorován vliv konvekčních proudů vznikajících podél zahřátých ploch (oken) na 
teplotu vzduchu v místnosti. Podle výsledků měření šířka konvektivního proudu vzniklého 
na zahřáté ploše modelu okna (stíněného proti průchodu přímé sluneční radiace) nepřekročila 
3 cm a vzniklý konvektivní proud nemá výrazný vliv na teplotu vzduchu v místnosti. 
Výsledky ukazují na zajímavý (v literatuře nepublikovaný) průběh teploty v konvektivním 
proudu podél zahřáté plochy okna pro zadané okrajové podmínky. Z naměřených výsledků 
byla experimentálně stanovena závislost součinitele přestupu tepla konvekcí podél 
zahřáté plochy okna ααααk na rozdílu teploty vzduchu a střední povrchové teploty okna 
(kapitola 5.3). Zjištěná závislost dobře odpovídá některým údajům publikovaným v odborné 
literatuře (bez podrobnějších okrajových podmínek). 

 
 

7.1.2. PŘENOS TEPLA SÁLÁNÍM  

Sálavý účinek chladicího stropu na povrch lidského těla popisuje střední radiační 
teplota tr, kterou lze stanovit výpočtem na základě znalosti povrchových teplot okolních ploch 
a poměrů osálání. Pro tento účel byl sestrojen výpočetní postup střední radiační teploty 
v programu Excel (kapitola 4.2.1), který s výhodou využívá adiční pravidlo. Střední radiační 
teplotu je tak možné určit v kterémkoliv bodě prostoru libovolně zvolené obdélníkové 
místnosti.  

S použitím výpočetního postupu byla analyzován vliv okrajových podmínek na 
střední radiační teplotu. Pro zkoumání vlivu geometrie prostoru (výška a půdorysné 
rozměry místnosti) a povrchové teploty chladicího stropu na střední radiační teplotu byla 
analýza provedena pro 3 základní geometrické případy (100%, 56% a 48% pokrytí stropu 
chladicími panely). Výpočet střední radiační teploty byl prováděn ve výšce 1,1 m nad 
podlahou. S rostoucí výškou místnosti (při zachování povrchové teploty chladicího stropu) 
slábne samozřejmě vliv sálavého účinku chladicího stropu a tím střední radiační teplota roste. 
Grafické závislosti jednoznačně ukazují na nevýhodu použití systému s chladicím stropem ve 
vysokých místnostech (h > 3,0 m) a většími půdorysnými rozměry. V malých kancelářích se 
účinek chladicího stropu neprojeví v takové míře jako např. v kancelářích halových. Zmíněný 
fakt má za následek i výraznou úsporu energie související s chlazením přiváděného vzduchu. 

 
Pro sledování rozložení střední radiační teploty v prostoru se sálavým chladicím 

stropem a různými okrajovými podmínkami (teplota stěn, teplota chladicího stropu, rozměry 
místnosti) byl sestaven výpočtový program (MRT analysis). Výstupem programu je grafické 
vyhodnocení rozložení střední radiační teploty ve formě “izomap“ ve zvolené rovině 
místnosti (příloha 4.1). Na základě grafických výsledků je zřejmé, že střední radiační teplota 
tu v prostoru není jednotná a vlivem různého geometrického uspořádání místnosti se mění i 
její vertikální gradient. Z hlediska dosažení rovnoměrného rozložení střední radiační teploty a 
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tím i tepelného komfortu je optimální, aby chladicí strop pokrýval celou plochu stropu. To 
v praxi většinou není možné a tak je dobré aby bylo pokryta alespoň jeho větší část. 
Za předpokladu dané povrchové teploty omezené rizikem kondenzace se nejideálnější jeví 
použití systému v nízkých, nebo rozlehlých prostorech, kdy dojde k maximálnímu využití 
sálavého účinku. Použití uvedeného řešení s předběžným výpočtem střední radiační teploty tu 
může napomoci ke správnému návrhu systému. 

 
Součástí měření parametrů tepelného stavu prostředí bylo monitorování výsledné 

teploty tg, která posloužila k vyhodnocení střední radiační teploty tu. Během experimentu bylo 
prováděno i důkladné proměření povrchových teplot okolních stěn na jejichž základě lze 
střední radiační teplotu tu stanovit výpočtem. Bylo zjištěno, že rozdíl mezi vypočítanou a 
naměřenou hodnotou střední radiační teploty může činit od 0 do 5 % v závislosti na studované 
poloze. Použitý vztah (4.6) pro výpočet střední radiační teploty velmi dobře koresponduje se 
skutečností, zejména ve výšce 1,1 m nad podlahou (rozdíl do 3%). Při návrhu systému 
s chladicím stropem s ohledem na dosažení tepelného komfortu, či teoretické analýzy systému 
se jeví jako nejvýhodnější uvažovat pro výpočty právě zmíněnou polohu. 

 
 

7.2. PODMÍNKY TEPELNÉHO KOMFORTU 

Pro experimenty, jejichž konečným cílem byla analýza mikroklimatických 
podmínek v prostoru s chladicím stropem za účelem stanovení podmínek tepelného 
komfortu, bylo navrženo a sestaveno experimentální zařízení. Měřicí komora umístěná 
v laboratořích Ústavu techniky prostředí byla vybavena zaplavovacím větracím systémem, 
sálavým chladicím stropem, vnitřními zdroji tepla a měřicím zařízením (kapitola 5.1). 

V rámci měření parametrů prostředí v prostoru s chladicím stropem v kombinaci se 
zdrojovým větráním bylo prováděno proměření teplotních profilů ve čtyřech svislých 
osách místnosti. Z hlediska dosažení optimálního rozložení teploty vzduchu v prostoru lze 
konstatovat, že při izotermním přívodu vzduchu jsou teplotní profily v místnosti resp. 
v pracovní oblasti vyrovnané. Se zvyšováním chladicího účinku přiváděného vzduchu vlivem 
snižováním teploty přívodního vzduchu dochází k deformaci teplotních profil ů. 

Prakticky ve všech zkoumaných případech je patrný vliv přiváděného vzduchu na 
profily umístěné v jeho dosahu. Ve výšce 10 cm nad podlahou se projevuje vrcholek 
teplotního profilu způsobený nižší teplotou přiváděného vzduchu. Pouze v případech, kdy je 
chladicí výkon stropu dostatečný a přívod vzduchu je izotermní, teplotní profily v místnosti (v 
pracovní oblasti) jsou vyrovnané a vrcholek teplotního profilu se neobjevuje. 

Ve všech zkoumaných případech je rovněž patrná deformace teplotních profilů 
v oblasti pod stropem. Vrcholek teplotních profilů je zapříčiněn konvekčním tokem  
vznikajícím od vnitřních zdrojů tepla (model počítače, osob). V případech, kdy byla tepelná 
zátěž prostoru simulována i modelem okna jsou vrcholky teplotních profilů způsobeny 
vertikálním konvekční proudem vzduchu vzniklým podél horizontální zahřáté plochy okna. 

Na základě doporučených požadavků tepelné pohody musí být rozdíl teplot mezi 
úrovní hlavy a kotníků pro sedící osobu menší než 3 °C. Překročení zmíněného teplotního 
rozdílu v prostoru s chladicím stropem prakticky nehrozí a to ani v případech, kdy je část 
tepelné zátěže prostoru odváděna větracím (zaplavovacím) systémem, čímž dochází k již 
zmíněným deformacím teplotních profilů.  

 
Na základě výpočtu střední radiační teploty tu (kapitola 4.2.1) byla provedena 

teoretická analýza tepelného komfortu v prostoru s chladicím stropem. Bylo zjištěno, že 
v prostoru s chladicím stropem je z hlediska dosažení tepelného komfortu možné vždy 
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udržovat o něco vyšší teplotu vzduchu v místnosti než je tomu u  konvekčního klimatizačního 
systému. Podle prováděných analýz to může být až 2,5 K v závislosti na poloze, velikosti a 
povrchové teplotě chladicího stropu. Zmíněný fakt  má za následek i výraznou úsporu energie 
pro chlazení venkovního větracího vzduchu. Podle prováděných analýz (kapitola 4.3.1) se jeví 
nejideálnější použití systému v nízkých (h = 2,4 m) a rozlehlých prostorech (za předpokladu 
dané povrchové teploty omezené rizikem kondenzace), kdy je sálavý účinek chladicího stropu 
nejvýraznější. 

   
Součástí měření tepelného stavu prostředí v měřící komoře (popis měření a měřené 

parametry viz kapitola 5.2.3) bylo stanovení podmínek tepelného komfortu osob v prostoru 
s chladicím stropem (kapitola 5.2.7). Jako hodnotícího kriteria bylo použito ukazatele 
předpokládaného tepelného pocitu PMV (pro okrajové podmínky 0,5 clo; 1 met; relativní 
vlhkost 50%). Z výsledků je zřejmé dosažení tepelného komfortu (-0,5<PMV<0,5) v rozsahu 
operativní teploty 24,5 – 27 °C pro hodnoty měřené ve výškách 0,6; 1,1 a 1,7 m nad 
podlahou. Vlivem nízké rychlosti proudění vzduchu (0 – 0,1 m/s) ve všech uvedených 
polohách vytvářejí naměřené hodnoty přímkovou závislost tepelného pocitu PMV na 
operativní teplotě to.  

K pocitu tepelné nepohody dochází v případech (pro dané okrajové podmínky), kdy je 
operativní teplota mimo výše uvedenou mez. To je způsobeno především zvolenou teplotou 
přiváděného vzduchu, neboť přestup tepla z chladicího stropu závisí na teplotě vzduchu 
v místnosti. Z výsledků měření je patrný rovněž vznik pocitu tepelné nepohody v případech 
zvýšené rychlosti proudění v pásmu kotníků (0,1 m nad podlahou). Takové zvýšení průtoku 
posunuje hodnoty tepelného pocitu PMV do chladnějších oblastí. 

Výsledky experimentů potvrzují teorii, že tepelného komfortu v prostoru s chladicím 
stropem lze dosáhnout skutečně při vyšších teplotách vzduchu, než je tomu u konvekčního 
klimatizačního systému (kdy ta ≅ tu ≅ to).  

 
V rámci měření tepelného stavu prostředí byl vyhodnocen stupeň obtěžování 

průvanem DR, který vyjadřuje procentuální podíl osob, u kterých se předpokládá riziko 
vzniku tohoto nežádoucího pocitu (kapitola 5.2.8). Z naměřených hodnot je zřejmé že v 
prostoru s chladicím stropem kombinovaném se zdrojovým větráním vznik průvanu prakticky 
nehrozí ve výškách 0,6; 1,1; 1,7 m nad podlahou (rychlosti proudění vzduchu v  rozmezí 0 - 
0,1 m/s). Zvyšováním průtoku přiváděného vzduchu (při zachování velikosti přiváděcího 
otvoru) může dojít ke vzniku lokálního diskomfortu vlivem pocitu průvanu zejména v oblasti 
kotníků (0,1 m nad podlahou).  

 
 

7.3. ENERGETICKÁ BILANCE SYSTÉMU 

Klimatizační systém s chladicím stropem se vyznačuje poměrně malým chladicím 
výkonem, což lze považovat za jistou nevýhodu. Při běžných rozdílech teplot lze dosáhnout 
maximálního výkonu kolem 80 W/m2 chladicího stropu. Obecně se jeví vhodné systém 
používat pro prostory s malou tepelnou zátěží. 

 
V rámci řešení disertační práce byl vytvořen matematický model energetické 

bilance prostoru s chladicím stropem (kapitola 3). Model řeší vnitřní tepelnou bilanci 
prostoru na základě požadavku na vnitřní mikroklima. Výstupem vnitřní tepelné bilance jsou 
hledané teploty vzduchu, chladicího stropu a okolních stěn. Výsledky výpočtu využívá vnější 
energetická bilance, jejímž výstupem je požadavek na potřebné množství energie. Na základě 
výsledků energetické bilance bylo provedeno porovnání základních konstrukcí chladicích 
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stropů z hlediska energetické náročnosti. Pro porovnání jednotlivých typů chladicích stropů 
byl zaveden stupeň využití přivedeného chladicího výkonu εεεε, který vyjadřuje poměr mezi 
výkonem chladicího stropu a celkovým přivedeným výkonem. 

Pro porovnání systému z hlediska energetické náročnosti systému bylo použito 6 
typových konstrukcí chladicích stropů (kapitola 3.2.1) odpovídající běžně dostupným 
výrobkům na našem trhu. Výstupem energetické bilance je požadavek na celkovou potřebu 
chladu pro konkrétní uspořádání. Výstupem je rovněž oblast použití jednotlivých typů 
chladicích stropů v závislosti na chladicím výkonu resp. tepelné zátěži. 

Výsledky energetické bilance v grafické formě (kapitola 3.2.2) ukazují na skutečnost, 
že pokud je tepelná zátěž prostoru zadána pouze ve formě vnitřních tepelných zisků (ϑ =1; 
zavedeno v kapitole 3.1.1), měrný tepelný výkon (vztaženo na m2 chladicího stropu) 
zkoumaných chladicích stropů (CHS 1 – 5) bude v rozmezí od 53 do 68 W/m2 (při pracovním 
rozdílu teploty vzduchu a střední teploty vody ∆t = 12 K). V případě, že při zadání výpočtu 
budeme předpokládat, že podstatnou část tepelných zisků tvoří zisk oknem Qok (ϑ → 0), bude 
teplota okolních stěn blízká teplotě vzduchu a dosáhneme výsledků cca o 18 % vyšších. 
V takovém případě bude měrný výkon zkoumaných chladicích stropů 64 – 82 W/m2.  

Z hlediska optimálního využití přivedeného chladicího výkonu se jeví nejvýhodnější  
konstrukce chladicího panelu (CHS 2) a stropní deska se zabetonovaným vodním potrubím 
(CHS 5), obě vybavené tepelnou izolací na horní straně. I když v ostatních případech nejsou 
konstrukce vybaveny tepelnou izolací,  plní tuto funkci zčásti vzduchová mezera nad vlastním 
panelem. Umístění chladicího panelu přímo na betonovou konstrukci stropu (CHS 1b) se jeví 
jako nevhodné. I když  šířka vzduchové mezery nemá výrazný vliv na celkový tok tepla, je 
její přítomnost výrazným zlepšení tepelně technických vlastností stropu. 

 
Z výsledků simulačních  řešení v programu ESP-r je možné pozorovat vliv 

pasivních chladicích prvků budov na tepelný komfort v prostoru s chladicím stropem 
(kapitola 6.5.2). V neklimatizovaném prostoru, se projeví změna teplotních podmínek 
(operativní teploty) vlivem stínění či přirozeného větrání mnohem výrazněji, než-li u systému 
s chladicím stropem (kapitola 6.5.1). Efekt stropního chlazení je totiž mnohem výraznější, než 
u ostatních uvažovaných technologií. S ohledem na investice je důležité zvažovat instalaci 
pasivních prvků a pro konkrétní případ provést příslušné posouzení. Z provedených výpočtů 
je vidět, že v případě systému s chladicím stropem je efekt stínění sice patrný, nicméně není 
výrazný. Právě proto je nutné provést energetickou analýzu investic do stínících prvků. 
Z hlediska energetického je rovněž možné zvážit otázku využití nízkopotencionálního tepla 
například z vodních toků. 

 
V rámci řešení disertační práce byly splněny všechny cíle definované v úvodní 

kapitole 1.1. 
 

7.4. VYUŽITÍ PRÁCE 

Výpočtový program MRT analysis určený ke sledování rozložení střední radiační 
teploty v prostoru s chladicím stropem v závislosti na okrajových podmínkách 
(geometrických a teplotních) lze využít  ke správnému návrhu systému z hlediska dosažení 
tepelného komfortu. 

Experimentálně zjištěné závislosti součinitele přestupu tepla podél chladicího stropu a 
podél zahřáté plochy okna (stíněného proti průchodu přímé sluneční radiace) upřesňují 
dosavadní poznatky v této oblasti a výsledky mohou být vyžity pro další analýzy nejen pro 
prostory s chladicím stropem. Například mohou posloužit jako vstupní parametry 
energetických výpočtů prováděných  počítačovou simulací (ESP-r). 
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Matematický model energetické bilance prostoru s chladicím stropem je možné využít 
k předběžných analýzám vlivu základních parametrů chladicích stropů na celkovou spotřebu 
energie v závislosti na velikosti a druhu tepelné zátěže. Jedná se především o analýzy 
použitých materiálů (kovy, plasty, izolační materiály aj.) či geometrie chladicích stropů 
(rozteče a velikost potrubí) při návrhu nových typů sálavých stropních panelů. 

Práce není určena jen pro odborníky zabývající se oborem technika prostředí, ale svým 
obsahem může být nápomocna např. architektům či stavebním inženýrům při rozhodování o 
volbě vhodného klimatizačního systému.  
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PŘÍLOHA 4.1 - ANALÝZA ST ŘEDNÍ RADIA ČNÍ TEPLOTY  

  
Obr. 4.16 Porovnání rozložení střední radiační teploty tu  - nahoře  případy a1; b1, dole a2; b2 
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Obr. 4.17 Porovnání rozložení střední radiační teploty tu – nahoře případy a3; b3, dole a4; b4 
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Obr. 4.18 Porovnání rozložení tu (MRT) pro případ a3 – výšky h = 2,4; 2,7; 3 a 3,3 m 
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Obr. 4.19 Porovnání rozložení tu (MRT) pro případ b3 – výšky h = 2,4; 2,7; 3 a 3,3 m 
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Obr. 4.20 Vliv sálající plochy okna na střední radiační teploty tu – nahoře  případy a1; a 3, dole b1; b3
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PŘÍLOHA 5.1 - Experimentální zařízení 
 

Experimentální měření související s řešením disertační práce byly prováděny v měřicí komoře 
laboratoří Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT. Tato měřicí místnost byla 
vybudována během předešlých let a provádějí se v ní nejrůznější experimenty, související s 
úpravou vzduchu v klimatizovaných místnostech.  
 

 
 

Celkový pohled na model zahřáté plochy okna v měřicí komoře 
 
 

 
 

Pohled na teplotní čidla Ntc v blízkosti topné plochy 
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Realizace chladicího stropu a zahřáté plochy modelu okna v měřicí komoře 
 

 
 

 
  

Měření povrchové teploty chladicího stropu 
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Modely vnitřních tepelných zdrojů Větrací otvory v komoře 
 
 

 
 
 

Měření rychlosti prodění na přiváděcí výusti posuvným jezdcem 
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Stínění čidel Ntc  Stínění čidel Pt 100 
 
 
 

 
 

Odváděcí otvor s teplotním a vlhkostním čidlem 
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Vyvedení odváděcího otvoru přes meziprostor do prostoru laboratoří 
 
 
 

 
 

Pohled na měřicí komoru umístěnou ve zkušební místnosti 
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Měření tepelného komfortu 
 
 
 

 
 

Detailní pohled na anemometr pro měření v interiérech Indoor Flow System firmy Dantec 
 
 
 
 
 



 

148 

 
 

Anemometr Dantec a kulový teploměr ∅ 150 mm 
 
 
 
 

 
 

Pohled na autotransformátor a digitální wattmetr pro měření el. příkonu 
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Měřící ústředna Ahlborn Almemo určená pro sběr dat 
 
 
 
 

 
 

Pohled na pracoviště s PC s ústřednou Ahlborn Almemo 
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Klimatizační jednotka Robatherm (5000 m3/h, 300 Pa) 
 
 
 
 

 
 

Přepouštění z boxu klimatizační jednotky do volného meziprostoru 
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Zdroj tepla 37 kW Sekundární okruh rozvodu  tepla 
 
 
 

 
 

Primární okruh rozvodu  tepla 
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Rozvod chladu – primární čerpadla, rozdělovač / sběrač 
 
 
 
 

 
 

Ovládání chladicího systému 
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 Zdroj chladu 18 kW  Výparníky venkovní jednotky  
 
 
 

 
 

Ovládací panel venkovní kondenzační jednotka
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PŘÍLOHA 5.2 – Detailní schéma měřicí komory 
 
Hlavní části měřicí komory 
 

Měřicí komora  
Zkušební místnost 
Model okna 
Chladicí strop 
Podhledová konstrukce 
Rozvod chladicí vody 

Meziprostor 
Dveře do komory 
Přívodní otvor 
Odváděcí otvor 
Přívodní potrubí 
Odváděcí potrubí 

 
Půdorys 

 
Bokorys 
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Pohled A – A        
 

 
 
Pohled B - B 
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PŘÍLOHA 5.3a - M ěření parametrů prostředí v prostoru s chladicím 
stropem - seznam měřených veličin s jejich  určením a 
polohou  

 
Číslo 
karty 

Kanál Čidlo Veličina Číslo Ozn. Stojan Souřadnice [mm] 

       x y z 
G00 0000 Pt100 tpo1 1 PO1 1 1800 1050 0 
 0001 Pt100 ta1,1 2 A11 1 1800 1050 100 
 0002 Pt100 ta1,2 3 A12 1 1800 1050 200 
 0003 Pt100 ta1,3 4 A13 1 1800 1050 500 
 0004 Pt100 ta1,4 5 A14 1 1800 1050 1100 
 0005 Pt100 ta1,5 6 A15 1 1800 1050 1700 
 0006 Pt100 ta1,6 7 A16 1 1800 1050 2400 
 0007 Pt100 ta1,7 8 A17 1 1800 1050 2500 
 0008 Pt100 ta1,8 9 A18 1 1800 1050 2600 
 0009 Pt100 ta1,9 10 A19 1 1800 1050 2650 
G00 - 1 0020 Pt100 ta1,10 11 A10 1 1800 1050 2675 
 0021 Pt100 tstr1 12 ST1 1 1800 1050 2700 
 0022 Pt100 tpo2 13 PO2 2 1800 3150 0 
 0023 Pt100 ta2,1 14 A21 2 1800 3150 100 
 0024 Pt100 ta2,2 15 A22 2 1800 3150 200 
 0025 Pt100 ta2,3 16 A23 2 1800 3150 500 
 0026 Pt100 ta2,4 17 A24 2 1800 3150 1100 
 0027 Pt100 ta2,5 18 A25 2 1800 3150 1700 
 0028 Pt100 ta2,6 19 A26 2 1800 3150 2400 
 0029 Pt100 ta2,7 20 A27 2 1800 3150 2500 
G00 - 2 0040 Pt100 ta2,8 21 A28 2 1800 3150 2600 
 0041 Pt100 ta2,9 22 A29 2 1800 3150 2650 
 0042 Pt100 ta2,10 23 A20 2 1800 3150 2675 
 0043 Pt100 tstr2 24 ST2 2 1800 3150 2700 
 0044 Pt100 tpo3 25 PO3 3 2600 1050 0 
 0045 Pt100 ta3,1 26 A31 3 2600 1050 100 
 0046 Pt100 ta3,2 27 A32 3 2600 1050 200 
 0047 Pt100 ta3,3 28 A33 3 2600 1050 500 
 0048 Pt100 ta3,4 29 A34 3 2600 1050 1100 
 0049 Pt100 ta3,5 30 A35 3 2600 1050 1700 
G01 0100 Pt100 ta3,6 31 A36 3 2600 1050 2400 
 0101 Pt100 ta3,7 32 A37 3 2600 1050 2500 
 0102 Pt100 ta3,8 33 A38 3 2600 1050 2600 
 0103 Pt100 ta3,9 34 A39 3 2600 1050 2650 
 0104 Pt100 ta3,10 35 A30 3 2600 1050 2675 
 0105 Pt100 tstr3 36 ST3 3 2600 1050 2700 
 0106 Pt100 tpo4 37 PO4 4 1000 3150 0 
 0107 Pt100 ta4,1 38 A41 4 1000 3150 100 
 0108 Pt100 ta4,2 39 A42 4 1000 3150 200 
 0109 Pt100 ta4,3 40 A43 4 1000 3150 500 
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Číslo 
karty 

Kanál Čidlo Veličina Číslo Ozn. Stojan Souřadnice [mm] 

       x y z 
G02 0200 Pt100 ta4,4 41 A44 4 1000 3150 1100 
 0201 Pt100 ta4,5 42 A45 4 1000 3150 1700 

 0202 Pt100 ta4,6 43 A46 4 1000 3150 2400 
 0203 Pt100 ta4,7 44 A47 4 1000 3150 2500 
 0204 Pt100 ta4,8 45 A48 4 1000 3150 2600 
 0205 Pt100 ta4,9 46 A49 4 1000 3150 2650 
 0206 Pt100 ta4,10 47 A40 4 1000 3150 2675 
 0207 Pt100 tstr4 48 ST4 4 1000 3150 2700 
 0208 Pt100 tw1 49 W1 - - - - 
 0209 Pt100 tw2 50 W2 - - - - 
G03 0300 Ntc tap 51 AP - 1800 0 10 
 0310 Ntc tao 52 AO - 1800 0 2200 
 0301 Ntc tpod1 53 P1 - 2600 2900 2850 
 0311 Ntc te1 54 E1 - Přední stěna 
 0302 Ntc te2 55 E2 - Zadní stěna 
 0312 Ntc te3 56 E3 - Vpravo dál 
 0303 Ntc te4 57 E4 - Vlevo dál 
 0313 Ntc te5 58 E5 - Dole dál 
 0304 Ntc tpod2 59 P2 - 3200 3750 2850 
 0314 Ntc tpod3 60 P3 - 1000 2900 2850 
 0305 Pt100 tg 61 G1 TC 1800 2100 100/600/

1100 

 0306  tϕ 62 V1  1800 0 2200 
 0316  ϕ 63 V2  1800 0 2200 
 0307  ∆p 64 DP  lemniskáta 
 0317  ∆p 65 DP  lemniskáta 
 0308 - - - - - - - - 
 0318 - - - - - - - - 
 0309 impuls Mw 66 M1 - vodoměr 
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PŘÍLOHA 5.3b – Kontrola p řesnosti odporových teploměrů Pt100 
 
 Pro měření teplotních profilů v prostoru s chladicím stropem byly použity odporové 
teploměry Pt100. Pro jednotlivé teploměry bylo provedeno ověřovací měření ke kontrole 
přesnosti čidel Pt100 udávaných výrobcem. Ověřovací měření bylo prováděno v tepelně 
izolované komoře s přístupem vzduchu v  prostorách do kterých nevniká sluneční svit.  
 Teplota byla měřena skleněným teploměrem Exatherm se rtuťovou náplní s rozsahem 
–10 až +50 °C s dělením na 0,1 °C (ověřovací list ČMI č. 133-OL-1; rozšířená nejistota 
měření 0,04 °C pro pravděpodobnostní pokrytí 95 %). 
 Výrobce odporové teploměrů Pt100 třída A (Hayashi Denko), uvádí křivku přesnosti 
čidel v závislosti na měřené teplotě (0 – 600 °C). Pro rozsah 20 – 30 °C je přesnost 
odporových teploměrů ± 0,19 až ± 0,21 °C.  
 
 
Čidlo tPt100 - tot Čidlo tPt100 - tot Čidlo tPt100 - tot Čidlo tPt100 - tot 
tpo1 0,02 tpo2 0,03 tpo3 0,05 tpo4 0,00 
ta1,1 -0,05 ta2,1 -0,09 ta3,1 0,02 ta4,1 -0,01 
ta1,2 -0,01 ta2,2 -0,07 ta3,2 0,00 ta4,2 0,06 
ta1,3 -0,01 ta2,3 0,02 ta3,3 -0,08 ta4,3 -0,16 
ta1,4 -0,03 ta2,4 0,03 ta3,4 0,03 ta4,4 0,10 
ta1,5 0,11 ta2,5 0,06 ta3,5 -0,02 ta4,5 0,09 
ta1,6 0,07 ta2,6 0,07 ta3,6 0,09 ta4,6 -0,01 
ta1,7 0,00 ta2,7 0,08 ta3,7 -0,05 ta4,7 0,04 
ta1,8 0,02 ta2,8 0,08 ta3,8 0,02 ta4,8 -0,12 
ta1,9 -0,03 ta2,9 0,01 ta3,9 0,00 ta4,9 -0,07 
ta1,10 -0,05 ta2,10 -0,02 ta3,10 -0,02 ta4,10 -0,11 
tstr1 0,02 tstr2 0,00 tstr3 0,00 tstr4 -0,19 

 
 

tw1 0,08 
tw2 0,07 

 
 

Ze zobrazených údajů je zřejmé, že použité odporové teploměry Pt100 třídy A od 
firmy Hayashi Denko velmi dobře odpovídají přesnosti udávanou výrobcem.
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PŘÍLOHA 5.4 - Teplotní profily v místnosti s chladicím stropem 
 

Měření vertikálních teplotních profilů v měřicí komoře bylo prováděno ve čtyřech 
osách měřicí místnosti. (popis 1,2,3 a 4 – viz kapitola 5.2.1). Pro tento účel byly vyrobeny 
speciální vícenásobné teplotní sondy s teplotními čidly umístěnými na  drátových stojanech.  
 

Následující přílohy 5.4 a) – e) znázorňují teplotní profil v místnosti s chladicím 
stropem (z je výška místnosti) pro základní zkoumané podmínky měření A – E, vždy pro 
nastavenou teplotu vzduchu 24, 26 a 28 °C. Na základě proměření teplotních profilů pod 
chladicím stropem (profily 3 a 4) byl vyhodnocen součinitel přestupu tepla konvekcí podél 
chladicího stropu. 

  
Naměřené a vypočtené hodnoty jsou součástí přílohy 5.4f. Výsledky vyhodnocení 

součinitele přestupu tepla konvekcí podél chladicího stropu vč. stanovení kombinované 
nejistoty je součástí přílohy 5.4g. 
 
 
Nastavené podmínky měření – provozní stavy měření 

 
 Tepelná zát ěž Větrání Strop  Podmí

nky Stavy  
t i Okno  Osoby  Počítače Celkem I V t ap tw1 

  [°C] [W] [W] [W] [W] [W/m 2] [h-1] [m3/h] [°C] [°C] 
A A1 24 0 0 240 240 15,87 2,45 100 23 15,0 
 A2 26 0 0 240 240 15,87 2,45 100 25 17,0 
 A3 28 0 0 240 240 15,87 2,45 100 27 19,0 

B B1 24 0 120 240 360 23,81 2,45 100 23 15,0 
 B2 26 0 120 240 360 23,81 2,45 100 25 15,0 
 B3 28 0 120 240 360 23,81 2,45 100 27 15,0 

C C1 24 160 120 240 520 34,39 2,45 100 20 15,0 
 C2 26 160 120 240 520 34,39 2,45 100 22 15,0 
 C3 28 160 120 240 520 34,39 2,45 100 24 15,0 

D D1 24 160 120 240 520 34,39 4,90 200 24 15,0 
 D2 26 160 120 240 520 34,39 4,90 200 26 15,0 
 D3 28 160 120 240 520 34,39 4,90 200 28 15,0 

E E1 24 160 120 240 520 34,39 7,35 300 24 15,0 
 E2 26 160 120 240 520 34,39 7,35 300 26 15,0 
 E3 28 160 120 240 520 34,39 7,35 300 28 15,0 

 



 

 

 PŘÍLOHA 5.4a) - Teplotní profily v místnosti s chladicím stropem pro případy měření A1; A2 a A3 
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  PŘÍLOHA 5.4b) - Teplotní profily v místnosti s chladicím stropem pro případy měření B1; B2 a B3 
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PŘÍLOHA 5.4c) - Teplotní profily v místnosti s chladicím stropem pro případy měření C1; C2 a C3 
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PŘÍLOHA 5.4d) - Teplotní profily v místnosti s chladicím stropem pro případy měření D1; D2 a D3 

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0

Teplota t a' [°C]

z 
so

u
řa

dn
ic

e 
[c

m
]

1

2

3

4

okno

Osa

M48

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0

Teplota t a' [°C]

1

2

3

4

okno

Osa

M50

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0

Teplota t a' [°C]

1

2

3

4

okno

Osa

M49



 

 

PŘÍLOHA 5.4e) - Teplotní profily v místnosti s chladicím stropem pro případy měření E1; E2 a E3 
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PŘÍLOHA 5.4f) - M ěření parametrů prostředí v prostoru s chladicím stropem 
 
 Chladicí strop (na stran ě vody)  Tep. zát ěž Větrání Ztráta  Chladicí strop 

Měření Mw tw1 tw2 tws ∆∆∆∆t     Qw qstr,th  Q q V I tao tap Qv Qz tstr  Qstr  qstr  ∆t ta-tws εεεε    
- l/min °C °C °C K W W/m2 W W/m2 m3/h h-1 °C °C W W °C W W/m2 K K % 

M20 9,07 14,6 15,3 15,0 0,64 406 56 360 23,8 115 2,81 27,3 26,73 24 32 18,7 304 42,2 8,6 12,4 75% 
M21 9,05 13,9 14,7 14,3 0,73 459 64 360 23,8 115 2,81 28,4 28,34 2 5 18,2 353 49,0 10,2 14,1 77% 
M22 9,04 14,0 14,6 14,3 0,59 372 52 360 23,8 115 2,83 25,8 24,91 35 46 17,6 279 38,8 8,2 11,5 75% 
M23 9,02 13,9 14,5 14,2 0,57 361 50 360 23,8 115 2,83 25,9 24,81 44 57 17,7 259 35,9 8,2 11,7 72% 
M24 9,04 14,1 14,6 14,3 0,48 304 42 240 15,9 116 2,83 24,4 24,58 -8 23 17,0 225 31,2 7,4 10,1 74% 
M25 9,07 14,2 14,8 14,5 0,52 330 46 360 23,8 115 2,82 25,6 24,63 36 48 17,8 276 38,3 7,7 11,1 84% 
M26 9,14 14,4 15,0 14,7 0,60 382 53 360 23,8 115 2,82 26,3 25,44 35 44 18,2 281 39,1 8,2 11,7 74% 
M27 9,10 13,9 14,4 14,2 0,54 342 47 240 15,9 114 2,80 25,4 25,82 -17 -16 17,5 274 38,0 7,9 11,2 80% 
M28 9,08 14,1 14,8 14,4 0,73 460 64 360 23,8 111 2,73 27,7 27,71 -1 2 18,3 359 49,9 9,4 13,2 78% 
M29 9,06 14,1 14,7 14,4 0,66 418 58 500 33,1 112 2,75 27,1 25,0 80 99 18,0 321 44,6 9,1 12,7 77% 
M30 9,05 13,9 14,4 14,1 0,49 309 43 360 23,8 110 2,70 24,8 23,23 59 78 17,2 223 31,0 7,6 10,7 72% 
M31 9,05 16,4 16,8 16,6 0,44 277 38 240 15,9 111 2,72 26,0 26,2 -6 -7 19,9 254 35,2 6,1 9,4 92% 
M32 9,05 14,9 15,1 15,0 0,21 133 18 0 0,0 18 0,43 22,9 22,04 5 -13 17,3 7 1,0 5,6   
M33 9,14 16,0 16,4 16,2 0,44 279 39 240 15,9 115 2,82 24,8 24,14 25 29 19,1 186 25,9 5,7 8,6 67% 
M34 9,03 18,7 19,1 18,9 0,41 261 36 240 15,9 109 2,67 27,5 27,75 -8 -7 21,6 255 35,4 5,9 8,6 98% 
M35 9,00 14,2 14,8 14,5 0,61 382 53 520 34,4 116 2,84 26,2 23,41 108 131 18,1 281 39,0 8,0 11,6 73% 
M36 8,97 14,5 15,1 14,8 0,65 404 56 360 23,8 109 2,67 27,0 26,1 33 45 18,7 282 39,2 8,3 12,3 70% 
M37 8,99 17,5 17,9 17,7 0,43 267 37 240 15,9 111 2,72 26,3 26,16 3 11 20,4 225 31,3 5,9 8,6 84% 
M38 9,03 14,0 14,7 14,4 0,71 450 63 360 23,8 108 2,64 28,0 27,88 4 9 18,9 347 48,1 9,1 13,6 77% 
M39 9,02 14,1 14,8 14,4 0,72 453 63 520 34,4 108 2,64 27,7 25,26 90 116 18,7 314 43,6 9,1 13,3 69% 
M40 9,01 18,3 18,7 18,5 0,47 294 41 240 15,9 104 2,56 28,1 27,75 14 21 21,2 205 28,5 7,0 9,7 70% 
M41 9,19 13,9 14,5 14,2 0,51 329 46 360 23,8 116 2,85 25,2 23,32 75 88 17,7 197 27,4 7,6 11,0 60% 
M42 9,08 14,3 14,9 14,6 0,59 374 52 520 34,4 118 2,89 25,7 22,23 139 146 18,4 236 32,7 7,4 11,1 63% 
M44 9,02 14,1 14,6 14,3 0,52 328 46 240 15,9 118 2,90 24,3 23,72 25 21 17,5 194 27,0 6,8 10,0 59% 
M45 9,21 14,1 14,8 14,4 0,69 442 61 520 34,4 314 7,70 27,2 25,94 139 30 18,8 351 48,7 8,5 12,8 79% 
M46 9,13 14,7 15,3 15,0 0,58 368 51 520 34,4 305 7,48 25,9 23,8 218 57 18,8 245 34,1 7,2 10,9 67% 
M47 9,12 14,2 14,8 14,5 0,53 335 47 520 34,4 310 7,60 24,5 21,74 284 75 18,8 161 22,3 5,6 10,0 48% 
M48 9,07 14,6 15,1 14,8 0,50 319 44 520 34,4 205 5,02 25,2 22,17 207 104 18,8 209 29,0 6,3 10,4 65% 
M49 9,04 13,9 14,5 14,2 0,56 351 49 520 34,4 210 5,15 25,6 23,54 147 67 18,8 306 42,5 6,8 11,4 87% 
M50 9,06 14,0 14,7 14,3 0,69 437 61 520 34,4 210 5,14 27,4 26,0 98 41 19,3 381 52,9 8,2 13,1 87% 

 



 

 

PŘÍLOHA 5.4g) - Stanovení kombinované nejistoty součinitele přestupu tepla konvekcí podél chladicího stropu 
 

 
t t str  ta∞∞∞∞ tao tap tae ∆∆∆∆t     

Měření uB,t uA,tstr  u tstr  u tstr /tstr  uA,ta ∞∞∞∞ u ta∞∞∞∞ u ta/ta∞∞∞∞ uA,tao  u tao u tao/tao uA,tap  u tap u tap/tap uA,tae u tae u tae/tae u∆∆∆∆t u∆∆∆∆t/∆∆∆∆t 

- [ °C ]  [ °C ] [ °C ] [ - ] [ °C ] [ °C ] [ - ] [ °C ] [ °C  ] [ - ] [ °C ] [ °C ] [ - ] [ °C ] [ °C ] [ - ] [ K ] [ - ] 

M20 0,12 0,183 0,216 0,012 0,008 0,116 0,004 0,008 0,116 0,004 0,018 0,117 0,0044 0,045 0,124 0,0047 0,25 0,028 
M21 0,12 0,213 0,242 0,013 0,009 0,116 0,004 0,010 0,116 0,004 0,015 0,116 0,0041 0,025 0,118 0,0042 0,27 0,026 
M22 0,12 0,160 0,197 0,011 0,007 0,116 0,004 0,007 0,116 0,004 0,020 0,117 0,0047 0,057 0,129 0,0052 0,23 0,027 
M23 0,12 0,166 0,202 0,011 0,009 0,116 0,004 0,008 0,116 0,004 0,027 0,119 0,0048 0,072 0,136 0,0055 0,23 0,028 
M24 0,12 0,098 0,152 0,009 0,005 0,116 0,005 0,007 0,116 0,005 0,023 0,118 0,0048 0,056 0,128 0,0053 0,19 0,026 
M25 0,12 0,186 0,219 0,012 0,010 0,116 0,005 0,007 0,116 0,005 0,024 0,118 0,0048 0,059 0,130 0,0053 0,25 0,032 
M26 0,12 0,109 0,159 0,009 0,009 0,116 0,004 0,006 0,116 0,004 0,009 0,116 0,0046 0,035 0,121 0,0048 0,20 0,024 
M27 0,12 0,149 0,188 0,011 0,007 0,116 0,005 0,007 0,116 0,005 0,014 0,116 0,0045 0,043 0,123 0,0048 0,22 0,028 
M28 0,12 0,173 0,208 0,011 0,012 0,116 0,004 0,008 0,116 0,004 0,013 0,116 0,0042 0,037 0,121 0,0044 0,24 0,025 
M29 0,12 0,138 0,180 0,010 0,010 0,116 0,004 0,010 0,116 0,004 0,024 0,118 0,0047 0,079 0,140 0,0056 0,21 0,023 
M30 0,12 0,106 0,156 0,009 0,009 0,116 0,005 0,009 0,116 0,005 0,033 0,120 0,0052 0,099 0,152 0,0066 0,19 0,026 
M31 0,12 0,147 0,187 0,009 0,004 0,116 0,004 0,006 0,116 0,004 0,017 0,117 0,0045 0,051 0,126 0,0048 0,22 0,036 
M33 0,12 0,105 0,156 0,008 0,007 0,116 0,005 0,012 0,116 0,005 0,05 0,126 0,0052 0,162 0,199 0,0082 0,19 0,034 
M34 0,12 0,118 0,165 0,008 0,011 0,116 0,004 0,013 0,116 0,004 0,036 0,121 0,0044 0,110 0,160 0,0058 0,20 0,034 
M35 0,12 0,127 0,172 0,009 0,009 0,116 0,004 0,004 0,116 0,004 0,005 0,116 0,0049 0,016 0,117 0,005 0,21 0,025 
M36 0,12 0,187 0,220 0,012 0,014 0,116 0,004 0,013 0,116 0,004 0,024 0,118 0,0045 0,089 0,146 0,0056 0,25 0,030 
M37 0,12 0,117 0,165 0,008 0,008 0,116 0,004 0,006 0,116 0,004 0,019 0,117 0,0045 0,056 0,128 0,0049 0,20 0,034 
M38 0,12 0,145 0,185 0,010 0,013 0,116 0,004 0,008 0,116 0,004 0,014 0,116 0,0042 0,041 0,122 0,0044 0,22 0,024 
M39 0,12 0,128 0,172 0,009 0,025 0,118 0,004 0,013 0,116 0,004 0,008 0,116 0,0046 0,022 0,118 0,0047 0,21 0,023 
M40 0,12 0,104 0,155 0,007 0,016 0,117 0,004 0,006 0,116 0,004 0,017 0,117 0,0042 0,055 0,128 0,0046 0,19 0,029 
M41 0,12 0,203 0,233 0,013 0,008 0,116 0,005 0,016 0,117 0,005 0,014 0,116 0,005 0,023 0,118 0,0051 0,26 0,037 
M42 0,12 0,104 0,155 0,008 0,008 0,116 0,004 0,008 0,116 0,005 0,019 0,117 0,0053 0,017 0,117 0,0052 0,19 0,026 
M44 0,12 0,141 0,182 0,010 0,019 0,117 0,005 0,010 0,116 0,005 0,027 0,119 0,005 0,048 0,125 0,0052 0,22 0,032 
M45 0,12 0,125 0,170 0,009 0,012 0,116 0,004 0,013 0,116 0,004 0,060 0,130 0,005 0,052 0,127 0,0048 0,21 0,024 
M46 0,12 0,000 0,115 0,006 0,007 0,116 0,004 0,006 0,116 0,004 0,018 0,117 0,0049 0,019 0,117 0,0047 0,16 0,022 
M47 0,12 0,080 0,140 0,007 0,006 0,116 0,005 0,007 0,116 0,005 0,008 0,116 0,0053 0,010 0,116 0,0051 0,18 0,032 
M48 0,12 0,103 0,155 0,008 0,007 0,116 0,005 0,006 0,116 0,005 0,005 0,116 0,0052 0,006 0,116 0,005 0,19 0,030 
M49 0,12 0,099 0,152 0,008 0,008 0,116 0,004 0,009 0,116 0,005 0,024 0,118 0,005 0,046 0,124 0,0051 0,19 0,027 
M50 0,12 0,099 0,152 0,008 0,008 0,116 0,004 0,008 0,116 0,004 0,021 0,117 0,0045 0,032 0,120 0,0045 0,19 0,023 

 
 



 

 

 

 Stojan 3 Stojan 4 w αααα1    αααα2    αααα3    αααα4    αααα5    αααα6    αααα7    αααα    

Měření t∞∞∞∞3 t∞∞∞∞3-tstr  ααααk3    t∞4∞4∞4∞4 t∞∞∞∞4-tstr  ααααk4    uB,w  uA,w  uw uw/w uαααα1/αααα1 uαααα2/αααα2 uαααα3/αααα3 uαααα4/αααα4 uαααα5/αααα5 uα6α6α6α6/αααα6 uαααα7/αααα7 uαααα/αααα uααααk3 uααααk4 

- [ °C ]  [K] [W/m2K] [ °C ]  [K] [W/m2K] [ °C ]  [ °C ] [ °C ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [  - ] [ - ] [ - ] [W/m2K] [W/m2K] 

M20 27,4 8,7 3,67 27,3 8,5 3,75 0,01 0,001 0,012 0,052 0,028 0,059 0,059 0,028 0,028 0,054 0,033 0,116 0,43 0,44 
M21 28,4 10,2 3,61 28,3 10,1 3,66 0,01 0,003 0,012 0,056 0,026 0,062 0,062 0,027 0,027 0,059 0,031 0,120 0,43 0,44 
M22 26,0 8,4 3,49 25,7 8,1 3,61 0,01 0,000 0,012 0,052 0,027 0,059 0,059 0,028 0,028 0,053 0,033 0,115 0,40 0,41 
M23 26,1 8,3 3,16 25,9 8,2 3,23 0,01 0,001 0,012 0,052 0,028 0,060 0,060 0,028 0,028 0,054 0,033 0,116 0,37 0,37 
M24 24,4 7,4 3,06 24,3 7,3 3,12 0,01 0,001 0,012 0,052 0,026 0,059 0,059 0,026 0,026 0,044 0,032 0,109 0,33 0,34 
M25 25,7 7,9 3,73 25,4 7,6 3,85 0,01 0,001 0,012 0,053 0,032 0,062 0,062 0,032 0,032 0,058 0,036 0,124 0,46 0,48 
M26 26,5 8,3 3,57 26,2 8,0 3,68 0,01 0,000 0,012 0,052 0,024 0,057 0,057 0,024 0,024 0,042 0,030 0,105 0,37 0,38 
M27 25,4 7,9 3,63 27,6 10,1 2,85 0,01 0,001 0,012 0,051 0,028 0,058 0,058 0,028 0,028 0,051 0,033 0,114 0,41 0,32 
M28 27,9 9,6 4,05 27,6 9,3 4,19 0,01 0,000 0,012 0,055 0,025 0,060 0,060 0,025 0,025 0,052 0,030 0,113 0,46 0,47 
M29 27,2 9,2 3,69 27,6 9,6 3,55 0,01 0,001 0,012 0,054 0,023 0,059 0,059 0,024 0,024 0,046 0,029 0,108 0,40 0,38 
M30 24,9 7,6 2,92 24,6 7,4 3,00 0,01 0,001 0,012 0,054 0,026 0,060 0,060 0,026 0,026 0,044 0,032 0,111 0,32 0,33 
M31 26,1 6,1 4,59 25,9 6,0 4,67 0,01 0,000 0,012 0,056 0,036 0,066 0,066 0,036 0,036 0,052 0,040 0,130 0,60 0,61 
M33 24,8 5,7 3,35 24,7 5,6 3,43 0,01 0,001 0,012 0,052 0,034 0,062 0,062 0,034 0,035 0,047 0,039 0,122 0,41 0,42 
M34 27,6 6,0 4,73 27,4 5,8 4,85 0,01 0,001 0,012 0,056 0,034 0,065 0,065 0,034 0,034 0,046 0,038 0,124 0,59 0,60 
M35 26,3 8,1 3,63 26,7 8,5 3,46 0,01 0,000 0,012 0,051 0,025 0,057 0,057 0,026 0,026 0,046 0,031 0,108 0,39 0,37 
M36 27,1 8,3 3,53 26,9 8,2 3,60 0,01 0,000 0,012 0,054 0,030 0,062 0,062 0,030 0,030 0,056 0,034 0,121 0,43 0,44 
M37 26,3 5,9 4,10 26,1 5,7 4,26 0,01 0,001 0,012 0,053 0,034 0,063 0,063 0,034 0,034 0,047 0,038 0,123 0,50 0,52 
M38 28,1 9,2 4,08 27,9 9,0 4,16 0,01 0,001 0,012 0,055 0,024 0,060 0,060 0,024 0,024 0,046 0,029 0,109 0,45 0,45 
M39 27,6 8,9 3,69 28,0 9,3 3,51 0,01 0,000 0,012 0,055 0,023 0,060 0,060 0,024 0,024 0,044 0,029 0,108 0,40 0,38 
M40 27,9 6,7 3,01 27,7 6,5 3,07 0,01 0,001 0,012 0,058 0,029 0,065 0,065 0,029 0,029 0,041 0,034 0,117 0,35 0,36 
M41 24,7 7,0 2,64 24,6 6,9 2,70 0,01 0,000 0,012 0,051 0,037 0,063 0,063 0,037 0,037 0,065 0,042 0,134 0,36 0,36 
M42 25,9 7,5 3,21 26,2 7,9 3,06 0,01 0,000 0,012 0,051 0,026 0,058 0,058 0,026 0,026 0,042 0,031 0,107 0,34 0,33 
M44 24,2 6,7 2,86 24,1 6,6 2,92 0,01 0,001 0,012 0,050 0,032 0,060 0,060 0,033 0,033 0,053 0,038 0,121 0,35 0,35 
M45 27,3 8,6 4,51 27,2 8,5 4,56 0,01 0,002 0,012 0,019 0,024 0,031 0,031 0,024 0,024 0,044 0,029 0,080 0,36 0,37 
M46 26,2 7,4 3,45 26,5 7,7 3,33 0,01 0,001 0,012 0,020 0,022 0,030 0,030 0,022 0,022 0,033 0,028 0,072 0,25 0,24 
M47 24,6 5,7 2,76 24,8 5,9 2,66 0,01 0,000 0,012 0,019 0,032 0,037 0,038 0,032 0,032 0,044 0,037 0,096 0,26 0,25 
M48 25,3 6,5 3,35 25,4 6,6 3,27 0,01 0,000 0,012 0,028 0,030 0,041 0,041 0,030 0,030 0,044 0,035 0,097 0,32 0,32 
M49 25,8 7,0 4,94 26,0 7,2 4,79 0,01 0,001 0,012 0,028 0,027 0,040 0,040 0,028 0,028 0,042 0,033 0,091 0,45 0,44 
M50 27,5 8,2 5,26 27,8 8,6 5,05 0,01 0,001 0,012 0,028 0,023 0,037 0,037 0,024 0,024 0,039 0,029 0,082 0,43 0,41 
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PŘÍLOHA 5.5 – Vliv sálání na teplotní čidla Pt100 – měření teplotních 
profil ů v místnosti s chladicím stropem 

 
Typický časový průběh naměřených teplot vzduchu pro vyhodnocení vlivu sálání 

 
 
Vyhodnocení vlivu sálání na teplotní čidla Pt100 
 
 

 bez stínění se stíněním rozdíl 

z [cm] ∆∆∆∆tbs     ∆∆∆∆tss     ∆∆∆∆tss     -  ∆∆∆∆tbs 
10 0,10 0,09 0,0 
20 0,02 0,02 0,0 
50 0,16 0,25 0,1 
110 0,05 0,15 0,1 
170 0,00 0,09 0,1 
240 0,03 0,02 0,0 
250 -0,02 0,12 0,1 
260 0,04 0,12 0,1 
265 0,00 0,12 0,1 

267,5 -0,08 0,07 0,2 
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169 
 

PŘÍLOHA 5.6 -  Stanovení střední radiační teploty tu – povrchové teploty 

  Povrchové teploty st ěn [°C]  

Měření Podmínky 
měření 

Stěna 
pravá Stěna levá Podlaha Stěna přední 

Stěna 
zadní Podhled Průměr Chladicí 

strop Okno 

M20a B 27,35 27,40 27,34 27,35 27,39 26,66 27,25 18,71 27,30 
M20b B 27,35 27,40 27,34 27,35 27,39 26,66 27,25 18,71 27,30 
M21 B 28,53 28,64 28,50 28,36 28,43 27,49 28,32 18,19 28,33 

M22a B 25,66 25,75 25,65 25,64 25,58 25,08 25,56 17,59 25,54 
M22b B 25,66 25,75 25,65 25,64 25,58 25,08 25,56 17,59 25,54 
M23a B 25,69 25,93 25,60 25,61 25,64 25,26 25,62 17,71 25,63 
M23b B 25,69 25,93 25,60 25,61 25,64 25,26 25,62 17,71 25,63 
M24a A 24,38 24,63 24,53 24,30 24,45 23,95 24,37 17,02 24,40 
M24b A 24,38 24,63 24,53 24,30 24,45 23,95 24,37 17,02 24,40 
M25a B 25,06 25,35 25,23 25,01 25,10 24,83 25,10 17,82 25,10 
M25b B 25,06 25,35 25,23 25,01 25,10 24,83 25,10 17,82 25,10 
M26a B 26,25 26,36 26,20 26,20 26,26 25,66 26,16 18,18 26,23 
M26b B 26,25 26,36 26,20 26,20 26,26 25,66 26,16 18,18 26,23 
M27a A 25,73 25,76 25,68 25,68 25,71 25,09 25,61 17,48 25,55 
M27b A 25,73 25,76 25,68 25,68 25,71 25,09 25,61 17,48 25,55 
M28a B 27,69 27,79 27,73 27,64 27,74 26,88 27,58 18,31 27,70 
M28b B 27,69 27,79 27,73 27,64 27,74 26,88 27,58 18,31 27,70 
M29a C 27,03 27,45 27,36 26,93 26,93 27,25 27,16 18,03 38,33 
M29b C 27,03 27,45 27,36 26,93 26,93 27,25 27,16 18,03 38,33 
M30a B 24,56 24,65 24,34 24,49 24,55 24,15 24,46 17,25 24,64 
M30b B 24,56 24,65 24,34 24,49 24,55 24,15 24,46 17,25 24,64 
M31a A 26,45 26,44 26,30 26,29 26,31 25,79 26,26 19,94 26,19 
M31b A 26,45 26,44 26,30 26,29 26,31 25,79 26,26 19,94 26,19 
M33a A 25,06 25,10 24,93 25,06 25,01 24,51 24,95 19,10 25,05 
M33b A 25,06 25,10 24,93 25,06 25,01 24,51 24,95 19,10 25,05 
M34a A 27,73 27,75 27,65 27,63 27,68 26,69 27,52 21,58 27,61 
M34b A 27,73 27,75 27,65 27,63 27,68 26,69 27,52 21,58 27,61 
M35a  C 26,00 25,85 26,38 26,00 26,18 25,15 25,93 18,15 38,48 
M35b  C 26,00 25,85 26,38 26,00 26,18 25,15 25,93 18,15 38,48 
M36a B 26,88 26,88 26,78 26,89 26,89 25,94 26,71 18,73 26,85 
M36b B 26,88 26,88 26,78 26,89 26,89 25,94 26,71 18,73 26,85 
M37a A 26,65 26,63 26,51 26,63 26,59 25,98 26,50 20,40 26,49 
M37b A 26,65 26,63 26,51 26,63 26,59 25,98 26,50 20,40 26,49 
M38a B 28,19 28,18 28,06 28,16 28,13 26,79 27,92 18,90 28,08 
M38b B 28,19 28,18 28,06 28,16 28,13 26,79 27,92 18,90 28,08 
M39a C 27,43 27,60 27,28 27,39 27,39 26,36 27,24 18,65 39,88 
M39b C 27,43 27,60 27,28 27,39 27,39 26,36 27,24 18,65 39,88 
M40a A 27,91 27,95 27,85 27,93 27,90 27,11 27,78 21,17 27,85 
M40b A 27,91 27,95 27,85 27,93 27,90 27,11 27,78 21,17 27,85 
M41a B 24,68 24,70 24,36 24,66 24,60 24,10 24,52 17,67 24,59 
M41b B 24,68 24,70 24,36 24,66 24,60 24,10 24,52 17,67 24,59 
M42a C 25,38 25,50 24,91 25,45 25,55 25,16 25,33 18,37 37,61 
M42b C 25,38 25,50 24,91 25,45 25,55 25,16 25,33 18,37 37,61 
M44a A 25,09 24,95 24,71 25,20 24,89 24,14 24,83 17,54 24,78 
M44b A 25,09 24,95 24,71 25,20 24,89 24,14 24,83 17,54 24,78 
M45a E 27,41 27,43 27,23 27,44 27,31 27,99 27,47 18,76 37,14 
M45b E 27,41 27,43 27,23 27,44 27,31 27,99 27,47 18,76 37,14 
M46a E 26,26 26,18 25,73 26,29 26,10 26,30 26,14 18,76 37,30 
M46b E 26,26 26,18 25,73 26,29 26,10 26,30 26,14 18,76 37,30 
M47a E 24,88 24,64 24,13 25,03 24,46 25,26 24,73 18,84 34,18 
M47b E 24,88 24,64 24,13 25,03 24,46 25,26 24,73 18,84 34,18 
M48a D 25,15 25,14 24,44 25,35 24,90 24,79 24,96 18,84 35,36 
M48b D 25,15 25,14 24,44 25,35 24,90 24,79 24,96 18,84 35,36 
M49a D 26,03 25,94 25,38 26,33 25,81 25,63 25,85 18,78 35,35 
M49b D 26,03 25,94 25,38 26,33 25,81 25,63 25,85 18,78 35,35 
M50a D 27,85 27,78 27,20 27,80 27,64 26,39 27,44 19,26 37,61 
M50b D 27,85 27,78 27,20 27,80 27,64 26,39 27,44 19,26 37,61 



 

170 
 

Naměřené hodnoty tg, ta, wa, Tu 

 Výsledná teplota t g  Teplota vzduchu t a  Rychlost proud ění wa Intenzita turbulence Tu  

h [m] 0,1 m 0,6 m 1,1 m 1,7 m 0,1 m 0,6 m 1,1 m 1,7 m 0,1 m 0,6 m 1,1 m 1,7m 0,1 m 0,6 m 1,1 m 1,7m 

měření °C °C °C °C °C °C °C °C m/s m/s m/s m/s % % % % 

M20a - - - 27,00 27,11 - 27,26 27,26 0,09 - 0,06 0,08 60,86 - 55,39 58,93 
M20b - - - 27,00 24,74 - 25,90 25,90 0,17 - 0,04 0,05 16,59 - 41,35 68,98 
M21 - - - 28,10 28,52 - 29,18 28,74 0,13 - 0,04 0,07 37,18 - 52,92 60,97 

M22a - - - 25,30 24,74 - 25,85 25,33 0,15 - 0,04 0,06 19,57 - 48,40 70,49 
M22b - - - 25,30 24,74 - 25,90 25,37 0,17 - 0,04 0,05 16,59 - 41,35 68,98 
M23a - - - 25,40 25,43 - 25,88 25,37 0,06 - 0,05 0,06 53,15 - 57,39 68,61 
M23b - - - 25,40 25,44 - 25,86 25,43 0,05 - 0,04 0,05 52,97 - 60,11 74,74 
M24a - - - 24,20 24,43 - 24,70 24,04 0,06 - 0,05 0,08 47,70 - 47,71 57,60 
M24b - - - 24,20 24,37 - 24,51 24,03 0,06 - 0,07 0,08 45,80 - 49,53 57,56 
M25a - - 25,1 - 24,63 - 25,73 25,20 0,16 - 0,04 0,06 16,33 - 40,92 64,85 
M25b - - 25,1 - 24,80 - 25,74 25,19 0,17 - 0,04 0,05 16,34 - 45,75 60,69 
M26a - - 25,8 - 25,34 - 26,58 26,21 0,15 - 0,04 0,04 20,99 - 31,60 53,88 
M26b - - 25,8 - 25,40 - 26,44 26,00 0,16 - 0,04 0,06 21,36 - 43,30 65,20 
M27a - - 25,25 - 25,32 - 25,56 25,13 0,07 - 0,05 0,05 44,38 - 39,62 48,57 
M27b - - 25,25 - 25,37 - 25,52 24,99 0,08 - 0,05 0,08 43,94 - 64,56 63,80 
M28a - - 27,4 - 27,33 - 27,74 27,57 0,09 - 0,05 0,06 38,44 - 44,52 43,36 
M28b - - 27,4 - 27,29 - 27,27 27,41 0,11 - 0,06 0,06 34,86 - 51,33 61,28 
M29a - - 26,7 - 25,46 - 26,92 26,96 0,14 - 0,05 0,06 27,86 - 40,82 51,80 
M29b - - 26,7 - 25,54 - 27,06 26,79 0,16 - 0,05 0,08 20,15 - 48,37 49,57 
M30a - - 24,2 - 23,58 - 24,73 24,72 0,16 - 0,03 0,04 16,04 - 25,38 41,52 
M30b - - 24,2 - 23,56 - 24,68 24,57 0,15 - 0,04 0,05 19,44 - 40,51 66,16 
M31a - - 25,7 - 25,94 - 26,04 25,92 0,08 - 0,06 0,05 59,63 - 39,19 39,02 
M31b - - 25,7 - 25,98 - 26,07 25,78 0,08 - 0,08 0,06 46,74 - 52,62 61,26 
M33a - - 24,5 - 24,20 - 25,18 24,91 0,17 - 0,04 0,04 13,28 - 18,53 35,70 
M33b - - 24,5 - 23,97 - 25,09 24,79 0,16 - 0,04 0,03 20,40 - 33,34 65,20 
M34a - - 27,2 - 27,42 - 27,32 - 0,07 - 0,06 0,06 48,79 - 36,91 - 
M34b - - 27,2 - 27,49 - 27,33 - 0,08 - 0,06 0,05 58,19 - 53,54 - 
M35a  24,4 25,20 25,47 25,81 23,83 25,14 25,77 26,14 0,09 0,04 0,03 0,05 35,82 14,50 45,73 45,14 
M35b  24,4 25,20 25,47 25,81 23,86 25,13 25,70 26,03 0,08 0,03 0,04 0,04 40,09 29,97 72,52 71,89 
M36a 26,32 26,50 26,57 26,60 26,19 26,73 26,80 26,90 0,10 0,03 0,03 0,05 24,16 27,98 32,95 48,24 
M36b 26,32 26,50 26,57 26,60 26,20 26,58 26,72 26,67 0,11 0,03 0,03 0,05 20,69 69,89 50,24 65,07 
M37a 25,90 25,90 25,80 25,70 26,61 26,58 26,22 26,09 0,04 0,03 0,03 0,04 64,31 69,89 29,69 40,44 
M37b 25,90 25,90 25,8 25,70 26,16 26,26 25,93 26,01 0,07 0,04 0,07 0,04 38,30 42,68 63,44 69,31 
M38a 27,70 27,70 27,80 27,80 28,24 27,63 27,86 27,96 0,03 0,05 0,05 0,04 49,77 45,78 38,86 46,24 
M38b 27,70 27,70 27,80 27,80 28,20 27,48 27,67 27,69 0,05 0,09 0,07 0,08 53,37 41,95 41,63 57,34 
M39a 26,20 26,90 27,00 27,40 25,99 27,28 27,06 27,67 0,10 0,03 0,04 0,04 26,30 29,42 50,15 58,58 
M39b 26,20 26,90 27,00 27,40 25,88 27,18 27,07 27,58 0,09 0,03 0,04 0,05 35,04 55,83 65,62 63,88 
M40a 27,60 27,50 27,60 27,60 27,73 27,55 27,73 27,94 0,04 0,05 0,03 0,04 36,77 48,50 42,17 40,18 
M40b 27,60 27,50 27,60 27,60 28,02 27,63 27,69 27,65 0,08 0,06 0,04 0,05 67,91 37,34 75,50 67,80 
M41a - 24,10 24,20 24,25 22,62 24,13 24,22 24,45 0,18 0,04 0,04 0,05 67,46 60,40 32,78 40,08 
M41b - 24,10 24,20 24,25 21,56 24,43 24,32 24,20 0,21 0,04 0,04 0,05 66,05 77,63 55,85 66,96 
M42a 23,80 24,30 24,90 25,40 23,45 24,13 25,19 25,78 0,08 0,04 0,05 0,04 36,00 60,40 52,17 50,03 
M42b 23,80 24,30 24,90 25,40 23,50 24,47 25,23 25,70 0,09 0,04 0,03 0,05 44,55 25,36 57,31 56,79 
M44a 23,70 23,90 24,20 24,20 23,83 24,44 24,56 24,56 0,10 0,03 0,03 0,04 32,94 32,78 33,22 40,48 
M44b 23,70 23,90 24,20 24,20 23,77 24,16 24,39 24,28 0,12 0,04 0,04 0,06 36,04 72,44 58,92 69,70 
M45a 26,30 27,10 27,10 27,00 25,50 26,90 27,23 27,10 0,38 0,06 0,04 0,04 15,54 57,89 47,13 55,59 
M45b 26,30 27,10 27,10 27,00 26,49 27,14 27,30 27,10 0,43 0,04 0,04 0,08 12,15 75,21 72,77 64,18 
M46a 24,50 25,30 25,20 25,80 24,10 25,46 25,82 26,28 0,28 0,03 0,03 0,05 16,28 43,07 36,10 43,59 
M46b 24,50 25,30 25,20 25,80 23,93 25,56 25,74 25,89 0,32 0,04 0,04 0,07 16,03 90,15 58,91 74,21 
M47a 22,40 23,30 23,80 24,30 22,12 23,59 23,91 24,83 0,28 0,03 0,03 0,05 18,18 45,76 34,44 47,88 
M47b 22,40 23,30 23,80 24,30 22,10 23,48 23,85 24,53 0,33 0,04 0,04 0,06 16,67 75,38 56,76 71,78 
M48a 23,10 23,90 24,40 24,80 22,51 23,93 24,69 25,14 0,28 0,04 0,03 0,04 21,93 30,20 37,19 49,35 
M48b 23,10 23,90 24,40 24,80 22,51 23,94 24,60 25,27 0,28 0,04 0,03 0,03 21,93 28,74 53,63 75,70 
M49a 24,13 24,80 25,00 25,40 23,77 24,87 25,14 25,86 0,28 0,04 0,04 0,04 14,67 61,83 43,05 44,30 
M49b 24,13 24,80 25,00 25,40 23,79 24,96 25,10 25,64 0,30 0,03 0,04 0,04 14,82 40,32 59,66 74,49 
M50a 26,40 26,90 27,20 27,30 26,04 27,03 27,29 27,34 0,28 0,03 0,04 0,07 20,46 49,97 44,06 68,21 
M50b 26,40 26,90 27,20 27,30 26,14 26,88 27,13 27,66 0,32 0,03 0,04 0,05 16,18 84,12 48,51 40,34 
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Střední radiační teplota tu stanovená měřením a výpočtem 

 tu měřením t u výpo čtem Rozdíl mezi nam ěřenými a vypo čtenými t u 

h [m] 0,1 0,6 1,1 1,7 0,1 0,6 1,1 1,7 0,1 0,6 1,1 1,7 0,1 0,6 1,1 1,7 

měření °C °C °C °C °C °C °C °C K K K K % % % % 

M20a - - - 26,87 - - - 25,74 - - - 1,13 - - - 4,2% 
M20b - - - 27,43 - - - 25,74 - - - 1,69 - - - 6,2% 
M21 - - - 27,80 - - - 26,56 - - - 1,24 - - - 4,5% 

M22a - - - 25,29 - - - 24,16 - - - 1,13 - - - 4,5% 
M22b - - - 25,27 - - - 24,16 - - - 1,11 - - - 4,4% 
M23a - - - 25,41 - - - 24,22 - - - 1,19 - - - 4,7% 
M23b - - - 25,39 - - - 24,22 - - - 1,17 - - - 4,6% 
M24a - - - 24,28 - - - 23,08 - - - 1,20 - - - 4,9% 
M24b - - - 24,29 - - - 23,08 - - - 1,21 - - - 5,0% 
M25a - - 24,89 - - - 24,28 - - - 0,61 - - - 2,4% - 
M25b - - 24,88 - - - 24,28 - - - 0,60 - - - 2,4% - 
M26a - - 25,53 - - - 25,25 - - - 0,28 - - - 1,1% - 
M26b - - 25,58 - - - 25,25 - - - 0,33 - - - 1,3% - 
M27a - - 25,13 - - - 24,69 - - - 0,44 - - - 1,8% - 
M27b - - 25,14 - - - 24,69 - - - 0,45 - - - 1,8% - 
M28a - - 27,27 - - - 26,55 - - - 0,72 - - - 2,6% - 
M28b - - 27,46 - - - 26,55 - - - 0,91 - - - 3,3% - 
M29a - - 26,62 - - - 26,65 - - - -0,03 - - - -0,1% - 
M29b - - 26,56 - - - 26,65 - - - -0,09 - - - -0,3% - 
M30a - - 24,04 - - - 23,61 - - - 0,43 - - - 1,8% - 
M30b - - 24,03 - - - 23,61 - - - 0,42 - - - 1,7% - 
M31a - - 25,56 - - - 25,55 - - - 0,01 - - - 0,0% - 
M31b - - 25,51 - - - 25,55 - - - -0,04 - - - -0,1% - 
M33a - - 24,27 - - - 24,27 - - - 0,00 - - - 0,0% - 
M33b - - 24,29 - - - 24,27 - - - 0,02 - - - 0,1% - 
M34a - - 27,15 - - - 26,88 - - - 0,27 - - - 1,0% - 
M34b - - 27,15 - - - 26,88 - - - 0,27 - - - 1,0% - 
M35a  24,73 25,22 25,38 25,69 26,01 25,90 25,68 25,20 -1,28 -0,68 -0,30 0,49 -5,2% -2,7% -1,2% 1,9% 
M35b  24,67 25,22 25,40 25,73 26,01 25,90 25,68 25,20 -1,34 -0,68 -0,28 0,53 -5,4% -2,7% -1,1% 2,1% 
M36a 26,39 26,44 26,51 26,49 26,28 26,10 25,82 25,30 0,11 0,34 0,69 1,19 0,4% 1,3% 2,6% 4,5% 
M36b 26,40 26,48 26,53 26,57 26,28 26,10 25,82 25,30 0,12 0,38 0,71 1,27 0,4% 1,4% 2,7% 4,8% 
M37a 25,68 25,69 25,67 25,58 26,15 26,01 25,80 25,41 -0,47 -0,32 -0,13 0,17 -1,8% -1,2% -0,5% 0,6% 
M37b 25,77 25,78 25,74 25,60 26,15 26,01 25,80 25,41 -0,38 -0,23 -0,06 0,19 -1,5% -0,9% -0,2% 0,7% 
M38a 27,54 27,73 27,78 27,74 27,48 27,27 26,94 26,35 0,06 0,46 0,84 1,39 0,2% 1,6% 3,0% 5,0% 
M38b 27,52 27,82 27,86 27,86 27,48 27,27 26,94 26,35 0,04 0,55 0,92 1,51 0,1% 2,0% 3,3% 5,4% 
M39a 26,33 26,80 26,98 27,31 27,14 27,07 26,87 26,37 -0,81 -0,27 0,11 0,94 -3,1% -1,0% 0,4% 3,4% 
M39b 26,37 26,82 26,98 27,33 27,14 27,07 26,87 26,37 -0,77 -0,25 0,11 0,96 -2,9% -0,9% 0,4% 3,5% 
M40a 27,55 27,48 27,56 27,49 27,43 27,27 27,04 26,61 0,12 0,21 0,52 0,88 0,5% 0,8% 1,9% 3,2% 
M40b 27,39 27,45 27,57 27,58 27,43 27,27 27,04 26,61 -0,04 0,18 0,53 0,97 -0,1% 0,6% 1,9% 3,5% 
M41a - 24,09 24,19 24,18 - 23,93 23,71 23,29 - 0,16 0,48 0,89 - 0,7% 2,0% 3,7% 
M41b - 23,99 24,16 24,27 - 23,93 23,71 23,29 - 0,06 0,45 0,98 - 0,2% 1,9% 4,0% 
M42a 23,99 24,36 24,79 25,26 25,10 25,11 25,01 24,66 -1,11 -0,75 -0,22 0,60 -4,6% -3,1% -0,9% 2,4% 
M42b 23,97 24,24 24,81 25,28 25,10 25,11 25,01 24,66 -1,13 -0,87 -0,20 0,62 -4,7% -3,6% -0,8% 2,4% 
M44a 23,62 23,73 24,09 24,07 24,37 24,22 23,98 23,53 -0,75 -0,49 0,11 0,54 -3,2% -2,0% 0,5% 2,2% 
M44b 23,65 23,81 24,14 24,16 24,37 24,22 23,98 23,53 -0,72 -0,41 0,16 0,63 -3,0% -1,7% 0,7% 2,6% 
M45a 27,34 27,18 27,06 26,97 27,10 27,03 26,84 26,38 0,24 0,15 0,22 0,59 0,9% 0,6% 0,8% 2,2% 
M45b 26,03 27,09 27,03 26,95 27,10 27,03 26,84 26,38 -1,07 0,06 0,19 0,57 -4,1% 0,2% 0,7% 2,1% 
M46a 24,95 25,26 25,01 25,62 25,85 25,84 25,72 25,35 -0,90 -0,58 -0,71 0,27 -3,6% -2,3% -2,8% 1,0% 
M46b 25,18 25,21 25,03 25,76 25,85 25,84 25,72 25,35 -0,67 -0,63 -0,69 0,41 -2,6% -2,5% -2,8% 1,6% 
M47a 22,72 23,21 23,77 24,10 24,39 24,42 24,37 24,10 -1,67 -1,21 -0,60 0,00 -7,4% -5,2% -2,5% 0,0% 
M47b 22,77 23,24 23,78 24,20 24,39 24,42 24,37 24,10 -1,62 -1,18 -0,59 0,10 -7,1% -5,1% -2,5% 0,4% 
M48a 23,76 23,89 24,32 24,69 24,70 24,73 24,65 24,35 -0,94 -0,84 -0,33 0,34 -3,9% -3,5% -1,4% 1,4% 
M48b 23,76 23,89 24,34 24,66 24,70 24,73 24,65 24,35 -0,94 -0,84 -0,31 0,31 -3,9% -3,5% -1,3% 1,2% 
M49a 24,53 24,78 24,96 25,25 25,52 25,51 25,40 25,03 -0,99 -0,73 -0,44 0,22 -4,0% -3,0% -1,8% 0,9% 
M49b 24,52 24,75 24,97 25,31 25,52 25,51 25,40 25,03 -1,00 -0,76 -0,43 0,28 -4,1% -3,1% -1,7% 1,1% 
M50a 26,79 26,86 27,17 27,28 27,19 27,14 26,96 26,50 -0,40 -0,28 0,21 0,78 -1,5% -1,0% 0,8% 2,9% 
M50b 26,71 26,91 27,22 27,16 27,19 27,14 26,96 26,50 -0,48 -0,23 0,26 0,66 -1,8% -0,9% 1,0% 2,4% 
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Kombinované standardní nejistoty utu 

 Standardní nejistota u tu 

h 0,1 m 0,6 m 1,1 m 1,7m 

měření u tu/tu u tu u tu/tu u tu u tu/tu u tu u tu/tu u tu 
M20a - - - - - - 0,08 2,24 
M20b - - - - - - 0,03 0,90 
M21 - - - - - - 0,05 1,36 

M22a - - - - - - 0,04 0,98 
M22b - - - - - - 0,03 0,83 
M23a - - - - - - 0,10 2,45 
M23b - - - - - - 0,13 3,21 
M24a - - - - - - 0,11 2,61 
M24b - - - - - - 0,10 2,47 
M25a - - - - 0,07 1,63 - - 
M25b - - - - 0,07 1,82 - - 
M26a - - - - 0,05 1,34 - - 
M26b - - - - 0,07 1,78 - - 
M27a - - - - 0,06 1,57 - - 
M27b - - - - 0,10 2,48 - - 
M28a - - - - 0,07 1,91 - - 
M28b - - - - 0,08 2,14 - - 
M29a - - - - 0,07 1,77 - - 
M29b - - - - 0,07 1,93 - - 
M30a - - - - 0,06 1,37 - - 
M30b - - - - 0,05 1,20 - - 
M31a - - - - 0,06 1,53 - - 
M31b - - - - 0,08 2,04 - - 
M33a - - - - 0,04 0,86 - - 
M33b - - - - 0,06 1,35 - - 
M34a - - - - 0,06 1,56 - - 
M34b - - - - 0,08 2,25 - - 
M35a  0,05 1,15 0,03 0,79 0,07 1,87 0,03 0,88 
M35b  0,07 1,81 0,05 1,33 0,11 2,80 0,06 1,64 
M36a 0,04 0,98 0,05 1,39 0,06 1,54 0,04 0,94 
M36b 0,03 0,85 0,11 2,86 0,08 2,14 0,05 1,24 
M37a 0,10 2,61 0,11 2,77 0,05 1,32 0,07 1,67 
M37b 0,06 1,50 0,07 1,78 0,10 2,45 0,05 1,39 
M38a 0,08 2,20 0,07 1,98 0,06 1,72 0,09 2,59 
M38b 0,08 2,27 0,06 1,80 0,06 1,76 0,15 4,22 
M39a 0,04 1,06 0,06 1,48 0,08 2,18 0,04 1,02 
M39b 0,05 1,43 0,09 2,36 0,10 2,69 0,05 1,48 
M40a 0,10 2,69 0,08 2,08 0,09 2,49 0,06 1,51 
M40b 0,06 1,64 0,06 1,62 0,09 2,42 0,06 1,75 
M41a - - 0,10 2,44 0,06 1,35 0,02 0,41 
M41b - - 0,11 2,68 0,08 2,04 0,02 0,60 
M42a 0,06 1,33 0,09 2,29 0,08 2,04 0,04 1,05 
M42b 0,07 1,62 0,05 1,11 0,09 2,27 0,05 1,34 
M44a 0,05 1,18 0,06 1,35 0,06 1,33 0,03 0,69 
M44b 0,06 1,31 0,11 2,62 0,09 2,20 0,05 1,30 
M45a 0,02 0,66 0,09 2,42 0,07 2,02 0,01 0,29 
M45b 0,02 0,50 0,12 3,14 0,11 3,05 0,02 0,51 
M46a 0,03 0,64 0,07 1,81 0,06 1,52 0,01 0,34 
M46b 0,03 0,63 0,14 3,44 0,09 2,28 0,02 0,62 
M47a 0,03 0,64 0,07 1,70 0,06 1,44 0,01 0,33 
M47b 0,03 0,60 0,12 2,68 0,09 2,09 0,02 0,49 
M48a 0,02 0,44 0,05 1,28 0,06 1,57 0,01 0,29 
M48b 0,02 0,44 0,05 1,21 0,09 2,15 0,02 0,37 
M49a 0,02 0,56 0,10 2,39 0,07 1,73 0,01 0,28 
M49b 0,02 0,57 0,07 1,66 0,09 2,26 0,02 0,44 
M50a 0,03 0,84 0,08 2,20 0,07 1,88 0,03 0,71 
M50b 0,02 0,66 0,13 3,44 0,07 2,04 0,01 0,31 
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PŘÍLOHA 5.7 - Stanovení ukazatele tepelného pocitu PMV 

 
Ukazatel tepelného pocitu PMV je možno stanovit v případě, že známe aktivitu lidské 

činnosti (energetický výdej), tepelný odpor oděvu a následující parametry prostředí: teplota 
okolí, výsledná teplota, relativní rychlost proudění vzduchu vůči osobě a parciální tlak vodní 
páry. 
 

( )

( ) { }( )
{ }( ) ( )

( )
{ } { }( )

3

5

0,036

4 48

3,05.10 5733 6,99

0,42 58,15 1,7.10 5867

0,303 0,028 0,0014 34

3,96.10 273 273

( )

a

a

M
a

cl cl u

cl c cl a

M W M W p

M W M p

PMV e M t

f t t

f t tα

−

−

−

−

 − − − − − −
 
 − − − − − −
 

= + − − − 
 
− + − + − 
 
− −  

 
kde: 
 

( ) { } { }( )
( )

4 483,96.10 273 273
35,7 0,028

cl cl u

cl cl

cl c cl a

f t t
t M W I

f t tα

− + − + +
 = − − −
 + − 

 

 

( ) ( )0,25 0,25
2,38 2,38 12,1cl cl a cl a at t pro t t wα = − − ≥  

 

( )0,25
12,1 2,38 12,1cl a cl a aw pro t t wα = − ≤  

 
1,05 0,645 0,078cl cl clf I pro I= + ≥  

 
1,00 1,290 0,078cl cl clf I pro I= + ≤  

 
 
kde: PMV .............. předpověď středního tepelného pocitu [-]  
 M ................... energetický výdej  [W.m-2] 
 W................... užitečný mechanický výkon (vnější práce) [W.m-2] 
 Icl ................... tepelný odpor oděvu [m2.K-1.W-1] 
 fcl ................... poměr povrchu oblečeného člověka k povrchu nahého člověka [-]  
 ta.................... teplota vzduchu [°C] 
 tu.................... střední radiační  teplota [°C] 
 wa .................. relativní rychlost proudění vzduchu (vůči lidskému tělu) [m.s-1] 
 pa ................... parciální tlak vodní páry [Pa] 
 αc................... součinitel přestupu tepla konvekcí [W.m-2.K-1] 
 tcl ................... teplota povrchu oděvu [°C] 
 
Výsledek tepelného pocitu PMV se získá na základě iteračního postupu řešení.  
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PŘÍLOHA 5.8 - Tepelný komfort v místnosti s chladicím stropem – 
předpověď tepelného pocitu PMV = f(to) 

 

 
Příloha 5.8a) Předpověď tepelného pocitu PMV = f(to) pro hodnoty měřené ve výšce 0,1 m nad 

podlahou 
 

 
Příloha 5.8b) Předpověď tepelného pocitu PMV = f(to) pro hodnoty měřené ve výšce 0,6 m nad 

podlahou 
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Příloha 5.8c) Předpověď tepelného pocitu PMV = f(to) pro hodnoty měřené ve výšce 1,1 m nad 
podlahou 

 

 
Příloha 5.8d) Předpověď tepelného pocitu PMV = f(to) pro hodnoty měřené ve výšce 1,7 m nad 

podlahou 
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Příloha 5.8e) Porovnání rozdílu mezi teplotou vzduchu ta a střední radiační teplotou tu na pro 

hodnoty měřené ve výšce 0,6 m nad podlahou 
 

 
 
Příloha 5.8f) Porovnání rozdílu mezi teplotou vzduchu ta a střední radiační teplotou tu pro 

hodnoty měřené ve výšce 1,1 m nad podlahou 
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PŘÍLOHA 5.9 - Stupeň obtěžování průvanem DR = f(wa) 
 

 
Příloha 5.9a) Stupeň obtěžování průvanem DR pro h = 0,6; 1,1; 1,7 m nad podlahou – detail 
 
 

 
Příloha 5.9b) Stupeň obtěžování průvanem DR pro h = 0,1 m nad podlahou
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PŘÍLOHA 5.10 – Vliv konvekčních proudů na teplotu vzduchu v místnosti 
  

Ke zjištění vlivu konvekčních proudů na teplotu vzduchu v místnosti byl proměřen 
vertikální průběh teplot vzduchu v blízkosti modelu okna v předem daných vzdálenostech y. 
Zkoumání vlivu konvekčních proudů na teplotu vzduchu v místnosti bylo prováděno pro 
okrajové podmínky v níže uvedené tabulce. Na základě zjištěných teplotních profilů byla 
vyhodnocena šířka konvektivního proudu vzduchu a součinitel přestupu tepla konvekcí podél 
zahřáté plochy okna. 

 
Okrajové podmínky měření vlivu konvekčních proudů na teplotu vzduchu v místnosti 

 
Číslo P řívod P t ok tap tao tsuch  tmok  

měření vzduchu [W] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 

K01 nucený 160 39,7 25,6 28,5 28,0 20,1 
K02 přirozený 160 44,5 31,9 33,0 33,2 25,8 
K03 nucený 120 36,5 25,8 28,2 28,0 22 
K04 přirozený 120 42,3 32,2 33,0 33,2 23,4 
K05 nucený 80 31,1 22,0 23,9 25,2 20,2 
K06 přirozený 80 37,7 30,8 31,2 31,6 23,4 
K07 nucený 40 30,7 25,7 27,2 27,0 20,6 
K08 nucený 80 33,2 25,5 27 27,2 18,4 
K09 přirozený 40 33,8 30,1 30,3 30,6 20,4 
K10 nucený 160 38,6 25,2 27 27,0 16 
K11 přirozený 160 42,7 29,8 30,6 31,2 20 
K12 nucený 200 41,3 25,4 27,3 27,4 16,2 
K13 přirozený 200 45,9 30,4 31,4 32,0 20,4 
K14 nucený 160 38,6 25,6 27,4 27,4 15,8 
K15 přirozený 160 43,5 31,0 31,9 32,2 20,2 
K16 nucený 160 39,3 25,7 28,0 28,2 18 

 
 
 
Teplotní profily v místnosti podél zahřáté plochy “okna“ 
 
Následující obrázky a) – e) znázorňují teplotní profil podél zahřáté plochy okna pro 5 
základních případů měření. V levé části je umístěn teplotní profily v místnosti (z je výška 
místnosti) podél zahřáté plochy okna. V pravé části jsou pak teplotní profily vyhodnoceny ve 
formě závislosti na vzdálenosti od zahřáté plochy okna y.  

 
V příloze f) – g) jsou  v tabulkové formě uvedeny naměřené hodnoty a výkonové parametry 
z nichž byl stanoven součinitel přestupu tepla podél zahřáté plochy okna včetně stanovení 
nejistoty měření. 
 
V příloze h) je uvedena tabulka zkoumání vlivu sálání modelu okna na teplotní čidla Ntc 
umístěná v jeho blízkosti (0,5 a 1,5 cm). 
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Příloha. 5.10a) Teplotní profil podél zahřáté plochy okna; případ K07, P = 40 W   

 
Příloha. 5.10b) Teplotní profil podél zahřáté plochy okna; případ K08, P = 80 W   

 
 

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

0 1 2 3 4

Vzdálenost od plochy y  [cm]

T
ep

lo
ta

 t 
[°C

]

80

95

110

125

140
155

170

185

200

215

230

245

z [cm]

K07

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

24 26 28 30 32 34 36

Teplota t a' [°C]

0,5

1

1,5

3

okno

vý
šk

a 
z 

 [c
m

]

K07

y [cm]

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

24 26 28 30 32 34 36

Teplota t a'  [°C]

0,5

1

1,5

3

okno

y [cm]

vý
šk

a 
z 

 [c
m

]

K08

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

0 1 2 3 4

Vzdálenost od plochy y  [cm]

T
ep

lo
ta

 t 
[°C

]

80
95

110

125
140

155

170
185

200

215
230

245

z [cm]

K08



 

180 

 

Příloha. 5.10c) Teplotní profil podél zahřáté plochy okna; případ K03, P = 120 W     

 

 
Příloha. 5.10d) Teplotní profil podél zahřáté plochy okna; případ K10, P = 160 W   
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Příloha. 5.10e) Teplotní profil podél zahřáté plochy okna; případ K12, P = 200 W   
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PŘÍLOHA 5.10f) – Stanovení součinitele přestupu tepla konvekcí podél svislé stěny (okna); Nusseltovo kritérium 
 

   Vlhkost vzduchu  Hustota vzduchu      Tepelné toky   
 Přívod pb tmok  tsuch  ϕϕϕϕ    pD" ρρρρL,0    ρρρρ0    λλλλ    tae tok ta ∆∆∆∆t     P Qr Qz αααα    Nu 
 vzduchu [Pa] [°C] [°C] [%] [Pa] [kg/m 3] [kg/m3] [W/mK] [°C] [°C] [°C] [°C] [W] [W] [W] [W/m 2K] [ - ] 

K01 nucený 98865 20,1 28,0 48,6 3778 1,144 1,136 0,0257 26,8 39,7 28,6 11,1 160 27,0 14,2 3,47 219 
K02 přirozený 99328 25,8 33,2 55,8 4753 1,130 1,119 0,0261 31,7 44,5 34,0 10,5 160 27,1 14,1 3,65 226 
K03 nucený 99275 22 28,0 59,5 3778 1,149 1,139 0,0257 27,3 36,5 28,3 8,2 120 19,7 10,1 3,55 223 
K04 přirozený 99390 23,4 33,2 43,9 4753 1,131 1,122 0,0261 32,3 42,3 33,8 8,5 120 21,5 11,0 3,34 207 
K05 nucený 99424 20,2 25,2 63,6 3167 1,162 1,153 0,0255 23,7 31,1 25,4 5,7 80 13,1 8,1 3,35 213 
K06 přirozený 99716 23,4 31,6 50,3 4491 1,141 1,131 0,0260 30,9 37,7 31,7 6,0 80 14,8 7,5 3,10 193 
K07 nucený 99421 20,6 27,0 56,3 3564 1,155 1,146 0,0257 27,1 30,7 27,2 3,5 40 8,2 4,0 2,56 161 
K08 nucený 98866 18,4 27,2 42,7 3564 1,147 1,141 0,0257 26,5 33,2 27,2 6,0 80 14,2 7,4 3,13 197 
K09 přirozený 99294 20,4 30,6 39,3 4241 1,139 1,132 0,0259 30,0 33,8 30,6 3,2 40 7,7 4,2 2,80 175 
K10 nucený 99294 16 27,0 30,7 3564 1,153 1,148 0,0257 25,2 38,6 27,5 11,1 160 27,0 14,8 3,43 216 
K11 přirozený 99643 20 31,2 35,2 4491 1,141 1,134 0,0260 29,4 42,7 31,6 11,1 160 27,9 14,6 3,43 214 
K12 nucený 99520 16,2 27,4 30,3 3564 1,154 1,149 0,0257 25,4 41,3 27,9 13,4 200 32,8 17,4 3,62 229 
K13 přirozený 99604 20,4 32,0 34,3 4753 1,138 1,131 0,0260 29,9 45,9 32,6 13,3 200 34,3 17,6 3,59 224 
K14 nucený 99366 15,8 27,4 28,3 3564 1,152 1,148 0,0257 26,0 38,6 27,4 11,2 160 27,0 13,9 3,44 217 
K15 přirozený 99623 20,2 32,2 32,8 4753 1,137 1,131 0,0260 30,8 43,5 32,2 11,3 160 28,7 14,0 3,35 208 
K16 nucený 99450 18 28,2 36,4 3778 1,150 1,144 0,0257 26,8 39,3 29 10,3 160 25,2 13,7 3,80 239 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PŘÍLOHA 5.10g) – Stanovení kombinované nejistoty měření součinitele přestupu tepla konvekcí podél svislé stěny 
 
 
 L H P t t ok ta ∆∆∆∆t     αααα1    αααα2    αααα3    αααα    
 uB,L uL/L uB,H uH/H uB,P uP/P uB,t uA,tok  u tok  u tok /tok uA,ta u ta u ta/ta u∆∆∆∆t u∆∆∆∆t/∆∆∆∆t u αααα1/αααα1 uαααα2/αααα2 uαααα3/αααα3 uαααα/αααα uαααα 

 [ m ] [ - ] [ m ] [ - ] [ W ] [ - ] [ °C ] [ °C ] [ °C ] [ - ] [ °C ]  [ °C ] [ - ] [ K ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [W /m2K] 

K01 0,0006 0,0004 0,0006 0,0003 0,58 0,0036 0,12 0,26 0,281 0,007 0,27 0,289 0,010 0,40 0,037 0,037 0,046 0,055 0,08 0,28 
K02 0,0006 0,0004 0,0006 0,0003 0,58 0,0036 0,12 0,28 0,302 0,007 0,15 0,187 0,005 0,36 0,034 0,034 0,043 0,040 0,07 0,25 
K03 0,0006 0,0004 0,0006 0,0003 0,58 0,0048 0,12 0,18 0,217 0,006 0,23 0,257 0,009 0,34 0,041 0,041 0,047 0,055 0,08 0,30 
K04 0,0006 0,0004 0,0006 0,0003 0,58 0,0048 0,12 0,22 0,244 0,006 0,12 0,167 0,005 0,30 0,035 0,035 0,042 0,040 0,07 0,23 
K05 0,0006 0,0004 0,0006 0,0003 0,58 0,0072 0,12 0,17 0,208 0,007 0,25 0,272 0,011 0,34 0,060 0,061 0,066 0,074 0,12 0,39 
K06 0,0006 0,0004 0,0006 0,0003 0,58 0,0072 0,12 0,14 0,184 0,005 0,09 0,144 0,005 0,23 0,039 0,040 0,043 0,043 0,07 0,23 
K07 0,0006 0,0004 0,0006 0,0003 0,58 0,0144 0,12 0,11 0,156 0,005 0,13 0,171 0,006 0,23 0,066 0,067 0,069 0,070 0,12 0,31 
K08 0,0006 0,0004 0,0006 0,0003 0,58 0,0072 0,12 0,21 0,238 0,007 0,15 0,186 0,007 0,30 0,050 0,051 0,058 0,057 0,10 0,30 
K09 0,0006 0,0004 0,0006 0,0003 0,58 0,0144 0,12 0,11 0,162 0,005 0,06 0,129 0,004 0,21 0,064 0,066 0,067 0,066 0,11 0,32 
K10 0,0006 0,0004 0,0006 0,0003 0,58 0,0036 0,12 0,31 0,328 0,008 0,25 0,277 0,010 0,43 0,039 0,039 0,051 0,056 0,09 0,29 
K11 0,0006 0,0004 0,0006 0,0003 0,58 0,0036 0,12 0,28 0,300 0,007 0,13 0,174 0,006 0,35 0,031 0,032 0,042 0,038 0,07 0,22 
K12 0,0006 0,0004 0,0006 0,0003 0,58 0,0029 0,12 0,31 0,327 0,008 0,30 0,325 0,012 0,46 0,035 0,035 0,047 0,058 0,08 0,30 
K13 0,0006 0,0004 0,0006 0,0003 0,58 0,0029 0,12 0,31 0,329 0,007 0,16 0,201 0,006 0,39 0,029 0,029 0,041 0,038 0,06 0,23 
K14 0,0006 0,0004 0,0006 0,0003 0,58 0,0036 0,12 0,27 0,296 0,008 0,29 0,312 0,011 0,43 0,038 0,039 0,049 0,060 0,09 0,30 
K15 0,0006 0,0004 0,0006 0,0003 0,58 0,0036 0,12 0,29 0,309 0,007 0,31 0,335 0,010 0,46 0,040 0,040 0,049 0,058 0,09 0,29 
K16 0,0006 0,0004 0,0006 0,0003 0,58 0,0036 0,12 0,31 0,327 0,008 0,37 0,390 0,013 0,51 0,049 0,050 0,060 0,073 0,11 0,41 
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PŘÍLOHA 5.10h) – Vliv sálání na teplotní čidla Ntc – měření vlivu 
konvekčních proudů na teplotu vzduchu v místnosti 

 
 

 y = 0,5 cm y = 1,5 cm 
 bez stínění se stíněním rozdíl bez stínění se stíněním rozdíl 

z [cm] ∆∆∆∆tbs(1-2) ∆∆∆∆tss(1-2) ∆∆∆∆tss -  ∆∆∆∆tbs ∆∆∆∆tbs(4-3) ∆∆∆∆tss(4-3) ∆∆∆∆tss -  ∆∆∆∆tbs 
20 -0,1 -0,2 -0,1 -0,18 -0,14 0,0 
35 0,1 0,0 -0,1 0,19 0,26 0,1 
50 0,1 0,0 -0,1 0,09 0,16 0,1 
65 0,0 0,0 0,0 0,05 0,07 0,0 
80 0,0 0,0 0,0 0,06 0,08 0,0 
95 0,1 0,0 -0,1 0,14 0,26 0,1 

110 -0,2 0,0 0,1 0,07 0,17 0,1 
125 -0,1 -0,1 0,0 0,15 0,24 0,1 
140 0,4 0,5 0,1 0,32 0,53 0,2 
155 0,1 0,4 0,3 0,23 0,17 -0,1 
170 0,3 0,8 0,6 0,43 0,55 0,1 
185 -0,3 0,3 0,7 0,14 0,15 0,0 
200 -0,3 0,5 0,9 0,48 0,49 0,0 
215 -0,3 0,4 0,7 0,54 0,34 -0,2 
230 0,0 0,6 0,6 0,48 0,26 -0,2 
245 0,3 0,7 0,4 0,24 0,25 0,0 
260 0,1 0,2 0,1 0,38 0,24 -0,1 
265 0,2 0,2 0,0 0,23 0,24 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  b)  
 
 
Schéma teplotních čidel a) bez stínění ∆tbs(1-2) b) se stíněním ∆tss(1-2)

 


