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Anotace 

Systémy techniky prostředí – vytápění, větrání a klimatizace – nejčastěji zajišťují 
optimální podmínky pro tepelnou pohodu osob. V současnosti používaná definice 
říká, že: Tepelná pohoda je stav mysli, jenž vyjadřuje spokojenost s teplotním 
klimatem a který vychází ze subjektivního hodnocení (ČSN EN ISO 7730). Z 
dřívějších výzkumů víme, že docílení tepelné pohody úzce souvisí s tepelnou bilancí 
lidského těla. Rovnici tepelné bilance lidského těla tvoří na jedné straně součet  
hodnoty metabolismu a mechanické práce produkované člověkem a na druhé straně 
součet tepelných toků z lidského těla do okolního prostředí a to odpařováním, 
dýcháním, sáláním, prouděním a vedením. Tepelná bilance je ovlivňována faktory 
prostředí – teplota vzduchu, střední radiační teplota, rychlost a relativní vlhkost 
vzduchu a osobními faktory – hodnota metabolismu a izolace oblečení. 

Normy, které se v současnosti používají k hodnocení parametrů vnitřního vzduchu 
pro dosažení tepelné pohody v mírném tepelném prostředí (ČSN EN ISO 7730 a také 
ANSI/ASHRAE 55-92) jsou založeny na zmiňované tepelné bilanci. 

Z výzkumů tepelné pohody prováděných v posledních letech v budovách bylo 
zjištěno, že související faktory a dřívější teplotní zkušenosti ovlivňují teplotní 
očekávání a preference lidí v budovách. Tyto poznatky vedly ke vzniku adaptivního 
modelu tepelné pohody, který stanovuje optimální parametry vnitřního vzduchu v 
závislosti na klimatických podmínkách, tj. na teplotě venkovního vzduchu. 

Práce nejprve shrnuje základní teorii tepelné pohody se zaměřením na optimální 
teploty vnitřního vzduchu. Další dvě kapitoly objasňují problematiku tradičního a 
adaptivního modelu tepelné pohody. Větší pozornost je věnována adaptivnímu 
modelu tepelné pohody, protože tato teorie nebyla doposud v České republice 
publikována. 

V experimentální části této práce je popsán a vyhodnocen výzkum, který byl 
prováděn v kancelářské budově v Praze ve vytápěcí sezóně 2000/2001. Výzkum byl 
proveden pomocí dotazníků a měření ve vybraných kancelářích. Následně byla 
provedena statistická analýza zjištěných údajů. V rámci této analýzy byla vytvořena 
rovnice pro optimální teplotu vnitřního vzduchu v závislosti na teplotě venkovního 
vzduchu pro klimatické podmínky České republiky. 

Analytická část této práce je provedeno hodnocení energetických požadavků na 
dosažení doporučených parametrů vnitřního vzduchu při použití tradičního a 
adaptivního modelu tepelné pohody. V této části práce bylo jako hlavní metody 
výzkumu použito počítačové modelování a simulace. 

Nejdůležitějším závěrem této práce je zjištění, že teorie adaptivní tepelné pohody 
(tak, jak byla doposud publikována) má malý význam pro oblasti mírného pásma 
jako je Česká republika. 

Teoretické, experimentální i analytické výsledky výzkumů uvedených v této práci 
prohlubují naše znalosti nutné při návrhu budov a jejích systémů s ohledem na 
docílení tepelné pohody v interiérech. Teorie adaptivního modelu tepelné pohody 
dává předpoklady ke snížení potřeby energie na provozování budov a s tím spojenou 
produkci škodlivin (zvláště u chlazení), což je problematika se vzrůstající 
naléhavostí. 
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Abstract 

One of the most common purposes of heating, ventilating and air conditioning 
systems is to provide conditions for human thermal comfort. A widely accepted 
definition formulates this as: Thermal comfort is that condition of mind which 
expresses satisfaction with the thermal environment (ISO 7730). From earlier 
research it is known that thermal comfort is strongly related to the heat balance of the 
human body. The heat balance equation for the human body is obtained by equating 
the rate of heat production in the body by metabolism and performance of external 
work to the heat loss from the body to the environment by the processes of 
evaporation, respiration, radiation, convection and conduction from the body surface. 
This balance is influenced by environmental parameters – air temperature, mean 
radiant temperature, air velocity and relative humidity and by individual parameters 
– metabolic rate and thermal insulation of clothing. 

The currently used standards for specifying indoor conditions for thermal comfort 
(most importantly CSN EN ISO 7730 and ANSI/ASHRAE 55-92) are based on this 
heat balance equation. These standards recommend thermal comfort requirements for 
moderate thermal environments. 

However, from thermal comfort field experiments conducted during recent years it 
was concluded that contextual factors and the thermal history modify the thermal 
expectations and preferences of the occupants of a building. This resulted in the 
introduction of an adaptive model of thermal comfort in which comfortable indoor 
temperatures are linked to the climate context of the building; i.e. indoor comfort is 
linked to outdoor temperatures. 

This thesis starts with summarizing the basic principles of thermal comfort in 
relation to optimal (comfort) indoor temperatures. The next two chapters introduce 
the concepts of traditional and adaptive thermal comfort models. Adaptive thermal 
comfort is discussed in more detail because this theory has not been published or 
applied until now in the Czech Republic. 

The experimental part of this thesis describes field experiments which were carried 
out during the 2000/2001 heating season in an office building in Prague. The main 
part of the experiments consisted of a survey using a questionnaire. The results are 
statistically analysed in order to assess the main variables of the adaptive thermal 
comfort model when applied in the Czech climate. Based on the experimental results, 
an equation was generated which relates the optimal indoor temperature to the 
outdoor temperature for the Czech Republic. 

The analytical part of this thesis quantifies the implications for energy demand of 
indoor temperature requirements based on a proposed adaptive thermal comfort 
standard relative to a more traditional thermal comfort approach. The main technique 
for this part of the research was computer modelling and simulation. 

The main conclusion of this thesis is that the theory of adaptive thermal comfort (as 
it has been published until now) is little relevant for countries with a moderate 
climate such as the Czech Republic. 

However, the theoretical, experimental and analytical research results reported in this 
thesis have increased our knowledge and understanding of building design 
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requirements especially related to indoor thermal comfort during the summer 
months. Since it is widely expected that in the near future in many buildings energy 
for cooling (and the associated impact this will have on the environment) will 
become an important issue, it is felt that the work and results reported in this thesis 
are very timely. 
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Kapitola  1  

ÚVOD 

1.1 FORMULACE PROBLEMATIKY 

Lidé si už v dávné minulosti začali stavět různé přístřešky, které je měly chránit před 
deštěm, větrem, zimou a sluncem. Stavby se přizpůsobovaly místním podmínkám, a 
to nejen např., použitím stavebních materiálů, které se nacházely v okolí, ale hlavně 
konkrétním klimatickým podmínkám dané oblasti.  
 
Při pohledu na historické stavby (19. století a starší), je jasně patrný rozdíl např., 
mezi domy stavěnými ve střední Evropě a v oblasti středomoří. Domy v oblasti 
Středozemního moře mají oproti středoevropským lehčí obvodové konstrukce, jejich 
okna jsou opatřena venkovními okenicemi (žaluziemi) nebo třeba šikmé střechy mají 
menší spád než ve střední Evropě. Tyto a mnoho dalších stavebních detailů přispívají 
k pohodlnějšímu bydlení a vycházejí z tradiční místní architektury ověřené několika 
stoletími. 
 
V současné době, v době globální integrace, se často stává, že budova původně 
projektovaná pro nějakou konkrétní lokalitu, je nakonec postavená na jiném konci 
zeměkoule, v úplně jiných klimatických podmínkách. Potom v takové budově 
nemusí být dosaženy optimální podmínky pro pohodu jejích uživatelů. V posledních 
letech také došlo k dramatickému nárustu používání nových stavebních materiálů a 
technologických postupů, které ještě nejsou dostatečně ověřeny pro různé klimatické 
vlivy. Je proto nutné umět budovy zhodnotit s ohledem na jejich působení na 
uživatele.  
 
Lidé tráví při současném způsobu života až 90 % svého času ve vnitřním prostředí 
(budovy, dopravní prostředky) a proto je velmi důležité, aby zde byly vytvořeny 
optimální podmínky pro jejich činnost a pobyt. Hodnocení budovy podle zajištění 
optimálního prostředí pro dosažení pohody jejích uživatelů se provádí ze dvou 
hledisek:  
 

Dosažení tepelné pohody  • 
• Dosažení požadované kvality interiérového vzduchu (IAQ) 

 
Experimenty prokázaly, že nejdůležitějším faktorem pro dosažení pohody v interiéru 
je obecný pocit tepla. Existuje množství dalších faktorů, které ovlivňují pocit pohody 
člověka a mohou vytvářet celkovou nebo lokální nepohodu, např. průvan, vysoký 
vertikální rozdíl teplot mezi oblastí hlavy a kotníků člověka, příliš vysoká asymetrie 
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sálání, ale také nadměrný hluk, ionizující záření, nepříjemné odéry apod. Avšak 
základní podmínka pro dosažení pohody v interiéru je pocit tepla.  

 
“Nejprve je potřeba zajistit optimální teplotu a teprve potom zjišťovat případné další 
faktory nepohody, protože jejich vliv se může ukázat jako zanedbatelný.” McIntyre 
(1981). 

 
Tvorba vnitřního klimatu je zajišťována jak stavebními konstrukcemi, tak 
vytápěcími, větracími a klimatizačními systémy budov. Pro jejich návrh je nutné 
stanovit fyzikální parametry vnitřního vzduchu, aby bylo dosaženo tepelné pohody. 
Je potřeba stanovit nejen optimální parametry vnitřního vzduchu (jako je např., 
teplota, vlhkost a rychlost vzduchu), ale i povolené rozmezí těchto hodnot, neboli 
hranice tepelné pohody. 
 
V minulosti byla tepelná pohoda definována několika způsoby. Například: 
 

Tepelná pohoda znamená, že je dosaženo takových tepelných poměrů, kdy 
člověku není ani chladno, ani příliš teplo – člověk se cítí příjemně. 
(Cihelka) 

• 

• Tepelnou pohodou (někdy též tepelnou neutralitou) se označuje stav, kdy 
prostředí odnímá člověku jeho tepelnou produkci bez výrazného (mokrého) 
pocení. (Pulkrábek) 

 
V současné době se tepelná pohoda definuje jako stav mysli, jenž vyjadřuje 
spokojenost s teplotním klimatem a který vychází ze subjektivního hodnocení 
(ASHRAE). 

 
Optimální teplota vzduchu pro dosažení tepelné pohody je funkcí činnosti člověka a 
tepelné izolace jeho oblečení. Podle účelu interiéru je možné s dostatečnou přesností 
předpokládat úroveň fyzické aktivity člověka. Tepelnou izolaci oblečení je možné 
stanovit podle roční doby, protože lidé mají tendenci přizpůsobovat své oblečení více 
venkovním klimatickým podmínkám než interiérovým. V praxi ženy často 
přizpůsobují své oblečení venkovnímu počasí mnohem více než muži, takže (hlavně 
v letním období) může být značný rozdíl mezi tepelnou izolací oblečení žen a mužů 
(Olesen, 2000). Navíc se lidé liší nejen výběrem svého oblečení, ale i přizpůsobením 
se a reakcí na konkrétní parametry intriéru. Je proto velmi obtížné, avšak ne 
nemožné, docílit parametry vnitřního vzduchu tak, aby se všichni lidé v daném 
prostředí cítili příjemně. 

 
Druhé hledisko při hodnocení budov z pohledu zajištění optimálního prostředí pro 
docílení pohody uživatelů je již zmíněná kvalita vnitřního vzduchu a s tím je spojen 
SBS syndrom. Problém syndromu nemocných budov (nebo také syndromu nemocí z 
budov), jak je překládán původní název z anglického „sick building syndrom“ (SBS), 
vznikl v sedmdesátých letech, kdy se na základě energetické krize začalo šetřit na 
systémech techniky prostředí. Z důvodů maximálního snížení provozních nákladů na 
vzduchotechniku se stanovili minimální objemové průtoky venkovního vzduchu na 
osobu v nuceně větraných interiérech. Provozováním takto navržených systémů se 
zjistilo, že velmi záleží na distribuci čerstvého venkovního vzduchu. V této 
souvislosti se v poslední době hovoří o individuálních větracích systémech 
(personalized air systems), kdy je čistý venkovní vzduch přiváděn v malém 
množství, ale přímo do dýchací zóny osob (Fanger, 2000). 
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Problematika spokojenosti uživatelů s uměle vytvořeným prostředím v budovách je 
stále více chápána z ekonomického hlediska. Vedle investičních a následně 
provozních nákladů na systémy techniky prostředí se stále větší význam klade na 
spojitost spokojenosti uživatelů s vnitřním prostředím v budovách a jejich 
produktivitou práce. Jestliže lidé nejsou spokojeni s daným prostředím, klesá jejich 
produktivita práce, a tím narůstají mzdové náklady, které mohou hrát významnější 
roli než zvýšené provozní náklady na zlepšení parametrů mikroklimatu a naopak. 

  
 

1.2 SOUČASNÝ STAV 

Pro hodnocení tepelné pohody intriérů je v platnosti mezinárodní norma ISO/EN 
7730, která byla přejata do soustavy českých technických  norem a americká norma 
ANSI/ASHRAE 55-92. Obě vycházejí z tradičního modelu tepelné pohody.  
 
Tradiční model tepelné pohody předpokládá, že uživatelé jsou pasivními příjemci 
tepelných podnětů a že tepelná rovnováha těla člověka s okolním prostředím je 
docílena pouze autonomními fyziologickými reakcemi lidského organismu. Normy 
doporučují rozmezí relativně konstantních teplot vnitřního vzduchu, s rozdělením na 
letní a zimní období, kde je brána v úvahu rozdílná tepelná izolace oblečení. Tyto 
normy jsou založeny na měřeních prováděných v klimatických komorách a mohou se 
použít pro všechny typy budov, podnebí a populace. 

 
V současné době probíhá revize obou výše zmiňovaných norem. Navrhované změny 
nepopírají původní koncepci tradičního modelu tepelné pohody, ale pouze ho 
doplňují o možná alternativní řešení, jak je popsáno v kapitole 3. 

 
Adaptivní modely tepelné pohody (Brager, de Dear, 1998) určují optimální teplotu 
vnitřního vzduchu nejen v závislosti na tepelné rovnováze těla člověka s okolním 
prostředím, ale i s ohledem na klimatické podmínky budovy, s dřívějšími teplotními 
zkušenostmi a současným očekáváním uživatelů.  

 
Důležitým předpokladem adaptivního (dynamického) modelu tepelné pohody je, že 
uživatelé již nejsou vnímáni jako pasivní příjemci tepelného prostředí, ale podílejí se 
na vlastní adaptaci vnitřnímu prostředí. Výzkumy potvrdily, že uživatelé budov 
s přirozeným větráním jsou tolerantnější ve značně širší oblasti teplot interiérového 
vzduchu než lidé v plně klimatizované budově.  

 
 

1.3 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním záměrem teoretické části práce bylo shrnutí současných teoretických 
poznatků vztahujících se k problematice tepelné pohody. Dále objasnění pojmů 
tradiční a adaptivní model tepelné pohody a s tím související problematiky, která 
ještě nebyla v České republice publikována, včetně definice optimálních parametrů 
vnitřního vzduchu podle jednotlivých modelů tepelné pohody. 
 
V experimentální části práce jsem se zaměřila na empirické ověření platnosti 
tradičního i adaptivního modelu tepelné pohody v České republice. Soustředila jsem 
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se hlavně na ověření adaptivního modelu tepelné pohody, jenž bude součástí 
revidované normy pro hodnocení tepelných parametrů interiéru ASHRAE 55-1992r. 
Tento adaptivní model je založen na výsledcích výzkumu, který publikovali Brager a 
de Dear (1998, 2000). Výzkum byl prováděný několik let ve 160 budovách na 4 
kontinentech, avšak většinou v subtropickém pásmu nebo v teplém období roku v 
oblastech mírného pásma. Pro svá empirická ověření jsem si proto vybrala chladné 
období roku v mírném teplotním pásmu – v České republice. 
 
Cílem této části práce bylo porovnání jednotlivých modelů tepelné pohody při jejich 
aplikaci v České republice a vytvoření vlastní empirické závislosti optimální teploty 
vnitřního vzduchu na teplotě venkovního vzduchu pro zimní období v České 
republice. 
 
V analytické části této práce jsem se zaměřila na analýzu energetických požadavků k 
dosažení doporučených parametrů vnitřního vzduchu. Zhodnocení energetických 
nákladů bylo provedeno pomocí počítačových simulací. Byl vytvořen model typické 
kanceláře a následně byly provedeny celoroční simulace potřeby energií na vytápění 
a chlazení dané kanceláře podle tradičního a adaptivního modelu tepelné pohody.  
 
Cílem analytické části této práce bylo zhodnocení použitelnosti tradičního a 
adaptivního modelu tepelné pohody pro Českou republiku z pohledu spotřeby 
energie na chlazení a vytápění interiérů. 
 
Celkovým záměrem předkládané práce bylo komplexní zhodnocení teplotních 
požadavků na docílení tepelné pohody v podmínkách České republiky, a to jak podle 
současně platných návrhových norem, tak podle nových postupů vycházejících z 
nejnovějších poznatků vědy. 
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Kapitola  2  

TEORIE  TEPELNÉ  POHODY 

2.1 ÚVOD 

Tepelná pohoda, případně tepelná nepohoda, je funkcí tepelných faktorů prostředí, 
aktivity, oblečení a fyzické kondice lidí pobývajících v daném interiéru. 
Problematika tepelné pohody v budovách byla známa již před naším letopočtem 
(zabýval se jí např. Sokrates), ale opravdu aktuální se stala až na přelomu 19. a 20. 
století, kdy již byla k dispozici vytápěcí a chladící technika na zajištění 
požadovaných parametrů vzduchu. 
 
K zajištění tepelné pohody pro zdravé jedince je potřeba znát souvislosti mezi 
tepelnou výměnou lidského těla s okolním prostředím, možnostech termoregulace 
lidského organismu a faktorech tepelné pohody, o kterých pojednává tato kapitola. 
 

2.2 TEPELNÁ ROVNOVÁHA 

Tepelná rovnováha těla a okolního prostředí je stav, kdy je zachována rovnost tepla 
produkovaného tělem člověka a tepla, které tělu odebírá okolí. 
Tepelná bilance lidského těla může být vyjádřena jako (Awbi, 1991) : 
 

SSLEEKCRWM resresswd Δ+++++±±±=−      (W)              (2.1) 
 

citelná tepelná 
ztráta pokožkou 

latentní tepelná 
ztráta pokožkou 

tepelná ztráta 
dýcháním 

 
 
 
kde :   

          M  - hodnota metabolismu – viz  kap. 2.4.2.1 
          W  - mechanická práce – viz  kap. 2.4.2.1 
           R  - tepelný tok sáláním – viz  rovnice (2.2) 
           C  - tepelný tok prouděním – viz  rovnice (2.5) 
           K  - tepelný tok vedením  
         Ed - tepelná ztráta difúzí pokožky – viz  rovnice (2.9) 
        Esw - tepelná ztráta běžným pocením – viz  rovnice (2.14) 
        Lres - latentní tepelná ztráta dýcháním – viz  rovnice (2.16) 
        Sres - citelná tepelná ztráta dýcháním – viz  rovnice (2.15) 
         ΔS - změna tepelné kapacity 
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Jestliže je ΔS kladné, teplota lidského těla stoupá, je-li ΔS záporné, teplota lidského 
těla klesá. Pokud ΔS = 0 znamená to, že tělo člověka je v tepelné rovnováze s 
okolím. 
 
 

2.2.1 Tepelný tok sáláním R (W.m-2)  
Tepelný tok sáláním vzniká mezi povrchem lidského těla (oblečení a pokožka) a 
povrchy okolních ploch v interiéru včetně zdrojů tepla. Ve většině případů je střední 
radiační teplota nižší než teplota oděvu člověka, proto se většinou jedná o tepelnou 
ztrátu. 
 

( rclclr ttfhR −= . )                                                                                         (2.2) 

3

2
15,273..4 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

+σε= rcl

D

r
r

tt
A
Ah                                                                  (2.3) 

725,0425,0202,0 hmAD =                                                                                   (2.4) 

clI2,000,1 +      pro Icl ≤ 0,5 clo  (2.5) fcl 
clI1,005,1 +       pro Icl > 0,5 clo 

 
kde : 

hr - součinitel přestupu tepla sáláním (radiací), (W.m-2.K-1) – viz rovnice 
(2.3),  pro typické teploty vnitřního prostředí a běžné oděvy lze uvažovat  

      hr = 5,7 W.m-2.K-1

fcl - poměr povrchu těla pokrytého oděvem a povrchu neoblečeného těla – 
viz rovnice (2.5) 

tcl - teplota oděvu, (0C)  
tr - střední radiační teplota, (0C) – viz  kap. 2.4.1.4 
ε - emisivita oděvu (pro běžný oděv ε = 0,95) 
σ - Stefan-Boltzmannova konstanta (součinitel sálání černého tělesa)  

      σ = 5,67.10-8 W.m-2.K-4

Ar - povrch těla účastnící se výměny tepla sáláním  
      (pro sedící osoby Ar/AD = 0,70 m2 a pro stojící osoby 0,73 m2) 

AD - povrch lidského těla, (m2) - podle DuBois vzorce (2.4) 
m - hmotnost člověka, (kg)  
h 

Icl 
 

- výška člověka, (m) 
- tepelná izolace oděvu, (clo) – viz  kapitola 2.4.2.2 

 
 

2.2.2 Tepelný tok prouděním C (W.m-2)  
Tepelný tok mezi tělem člověka a okolním vzduchem je způsobován prouděním 
vzduchu okolo lidského těla. Rozeznáváme dva druhy proudění vzduchu v místnosti 
a to proudění přirozené a nucené. 
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( aclclc ttfhC −= . )                                                                                         (2.6) 

( ) 25,038,2 aclc tth −=                                                                                      (2.7) 

vhc 1,12=                                                                                                   (2.8) 

 
kde :   

hc - součinitel přestupu tepla prouděním (konvekcí), (W.m-2.K-1)  
pro přirozené větrání (v < 0,1 m.s-1) – viz. rovnice (2.7) 

      pro nucené větrání (v < 0,25 m.s-1) – viz. rovnice (2.8) 
ta - teplota vzduchu, (0C) 
v - relativní rychlost vzduchu, (m.s-1) –  jedná se o výslednou rychlost 

vzduchu na povrchu člověka, která je ovlivněna jeho pohyby 
 
 
 

2.2.3 Tepelný tok vedením K (W.m-2)  
Tepelný tok tepla vedením z člověka do pevných těles (např., u sedícího člověka se 
jedná o tok vedením mezi člověkem a židlí) bývá v porovnání s ostatními toky tepla 
velmi malý a proto se většinou zanedbává. 
 
 

 

2.2.4 Tepelná ztráta vypařováním E (W.m-2) 
Tepelná ztráta vypařováním z lidského těla se skládá z tepelné ztráty difúzí pokožky 
Ed (W.m-2) a tepelné ztráty pocením Esw (W.m-2).  
 
Vypařování difúzí pokožky, neboli neviditelné vypařování potu je kontinuální 
proces, který probíhá stále, i když je člověk v chladném prostředí. Naopak 
k vypařování pocením, neboli viditelnému vypařování potu dochází pouze když je 
člověk v teplém prostředí nebo při jeho vyšší aktivitě. K maximální tepelné ztrátě 
pocením (Esw)max dochází, když je pokožka kompletně vlhká. Pro mírně aktivní 
osoby je přijatelné ovlhčení okolo 25 % povrchu kůže. 
 
 

( wawsd ppE −= −310.05,3 )

)

                                                                           (2.9) 

3373256 −= sws tp                                                                                     (2.10) 

( ) ( wawsepclsw pphfE −= .max                                                                                  (2.11) 

cl

c
pcl

h
hf

143,01

1

+
=                                                                                      (2.12) 

ce hLRh .=                                                                                                   (2.13) 
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( 15,5842,0 − )−= WMEsw                                                                         (2.14) 

 
kde : 

pws - parciální tlak nasycené vodní páry při teplotě pokožky, (Pa),  
      pro 27 0C < ts < 37 0C platí rovnice (2.10) 

pwa - parciální tlak vodní páry ve vzduchu, (Pa) 
fpcl - součinitel propustnosti vodní páry oděvem, (-),  

      pro porézní oděvy platí rovnice (2.12) 
he - součinitel přestupu tepla při vypařování potu (W.m-2.Pa-1) 

LR - Lewisův poměr, (0C.kPa-1),  
      při běžných interiérových parametrech = 16,5 0C.kPa-1

 
Rovnice (2.14) platí pro 1 met <  M < 3 met. Pokud je pokožka kompletně vlhká, 
tepelná ztráta difúzí pokožky se neuvažuje a tepelná ztráta pocením se vypočítá 
podle rovnice (2.11). 

 

 

2.2.5 Tepelná ztráta dýcháním (W.m-2)  
Tepelná ztráta dýcháním vzniká tím, že vdechovaný vzduch se v dýchacím ústrojí 
ohřeje a zvlhčí. Rozeznáváme citelnou Sres a latentní Lres tepelnou ztrátu dýcháním. 
 

( )ares tMS −= 340014,0                                                                              (2.15) 

( ares pML −= − 586710.72,1 5 )

• 

                                                                    (2.16) 

 
 
 

2.3 TERMOREGULACE 

Tepelný tok produkovaný lidským organismem se sdílí z povrchu těla do okolního 
prostředí. Rozdíly mezi produkovaným teplem a teplem odnímaným tělu okolím 
vyrovnávají termoregulační mechanismy těla tak, aby byla udržena konstantní vnitřní 
tělesná teplota (okolo 37oC). 

 
Existují tři druhy termoregulace lidského těla (Jokl, 1993):  
 

chemická - změna tvorby metabolického tepla 
fyzikální - změna fyzikálních toků tepla uvnitř těla člověka • 
mechanická (behaviorální) - změna toku tepla sdíleného oděvem člověka, 
což představuje svlečení nebo oblečení části oděvu a tedy závisí na chování 
člověka 

• 

 
Tepelná bilance lidského organismu v chladném, optimálním a horkém mikroklimatu 
podle Jokla – viz. obr. 2.1. 
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Obr. 2.1 Tepelná bilance lidského organismu v chladném, optimálním a horkém 
mikroklimatu podle Jokla (1992) 
 
Vysvětlivky k obr. 2.1 :   
Qm -    metabolické teplo 
Qc teplo sdílené konvekcí 
Qr -    teplo sdílené radiací 
Qk -    teplo sdílené kondukcí 
Qev -    evaporační teplo 
Qres -    respirační teplo 

 
 
 

2.3.1 Dynamická termoregulace lidského těla 
Termoregulační systém lidského těla je komplikovanější a zahrnuje více principů 
řízení než kterýkoliv v současnosti používaný technický kontrolní systém. Dá se říct, 
že funguje matematicky, a to nelineárně (Hensel, 1981). Na obr. 2.2 jsou graficky 
znázorněny některé základní charakteristiky termoregulačního systému lidského těla 
podle Hensena (1991). 
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Obr. 2.2   Diagram automatické teplotní regulace člověka a jeho regulace chováním 
(Hensen, 1991)  
 
Regulovanými veličinami na obr. 2.2 jsou vnitřní teplota lidského těla a povrchová 
teplota lidského těla. Regulovaný systém je ovlivňován vnitřními a vnějšími 
tepelnými poruchami. Mezi vnitřní poruchy můžeme zařadit např., vnitřní produkci 
tepla vzniklou činností člověka. Vnější poruchy způsobují teplotní parametry 
interiéru, ve kterém se člověk pohybuje. Vnější tepelné poruchy jsou zjištěny 
termoreceptory v pokožce, což umožňuje reakci termoregulačního systému dříve než 
se poruchy dostanou do tělesného jádra. Termoreceptory umístěné v pokožce reagují 
jak na teplotu, tak na změnu teploty.  
 
Automatickou termoregulaci lidského těla řídí hypothalamus (centrální nervový 
systém), zatímco regulace chováním reaguje na pocit tepelné pohody a na vnímání 
teploty člověkem. 
 
Současné znalosti v oblasti tepelné pohody v nestacionárních podmínkách jsou 
limitovány a vycházejí z experimentů prováděných od 70. let 20. století. Většina 
experimentů byla prováděna pro parametry vnitřního vzduchu běžné v kancelářích 
nebo v bytech. 
 
Vliv cyklických (periodických) změn teploty vnitřního vzduchu na reakci lidí 
zkoumali např., McIntyre, Griffiths, Nevins a další (Hensen, 1991). Z jejich 
výzkumů vyplývá, že při periodických změnách teploty vnitřního vzduchu se rozsah 
oblasti akceptovaných teplot zmenšuje se stoupající frekvencí změny vnitřní teploty. 
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Maximální rozsah oblasti akceptovaných teplot je v ustáleném stavu. Pokud dochází 
v interiéru ke změnám teploty vnitřního vzduchu do 0,5 K. h-1, jedná se o ustálený 
stav (ANSI/ASHRAE 55-1992). 
 
 

2.3.2 Reakce lidského těla na teplé prostředí 
Na teplé prostředí nebo stoupající produkci metabolického tepla, tělo člověka 
odpovídá reakcí zvanou vazodilatace  = podkožní cévy se rozšiřují a zvyšují 
zásobování pokožky krví. Je to tedy teplota pokožky, která zvýší odvod tepla z těla. 
Jestliže zvýšení teploty pokožky nemůže obnovit tepelnou rovnováhu, jsou 
aktivovány potní žlázy a začne probíhat chlazení odpařováním. V krátkém intervalu 
mohou být vyprodukovány až 4 litry potu za hodinu, ale mechanismus je 
"unavitelný". Udržitelná míra odpařování je teoreticky zhruba 1 litr za hodinu, 
přičemž při odpaření 1 litru potu je z těla odvedeno okolo 2,4 MJ tepla (Auliciems, 
1997). Předpisy pro pracovní prostředí v horkých provozech dovolují 4 l/směnu, tj. 
za 8 hodin (ISO 7933). 
 
Pokud tyto dva mechanismy nemohou obnovit tepelnou rovnováhu těla, následuje 
reakce zvaná hypertermie = nevyhnutelné přehřívání organismu. Prvními příznaky 
jsou : slabost, bolest hlavy, ztráta chuti, nevolnost, krátký dech, zrychlený tep (až 
150/min), lesklé oči, duševní nepokoj, apatie nebo naopak vznětlivost. Při tepelném 
šoku teplota těla rychle stoupá přes 41oC, zastaví se pocení, začne kóma a nastává 
smrt. I když je člověk v této fázi zachráněn, mozek již může mít nevratná poškození.  
 
 

2.3.3 Reakce lidského těla na studené prostředí 
Na studené prostředí je reakcí lidského těla nejdříve vazokonstrikce = snížení 
podkožní cirkulace krve, snížení teploty pokožky, což následně snižuje tepelné ztráty 
těla člověka. Tento proces bývá provázen vznikem "husí kůže" nebo atavistickým 
jevem - postavení chloupků na kůži, což způsobuje lepší tepelnou izolaci kůže. 
Jestliže toto je neúčinné, nastoupí termogeneze = svalové napětí, nejprve bez třesu, 
později s třesením, které zvyšuje tepelnou produkci těla. Třes může vyvolat až 10ti 
násobné zvýšení tepelné produkce. Vnitřní teplota těla zůstává okolo 37oC. Tělesné 
končetiny, prsty u rukou i u nohou, ušní lalůčky, mohou mít nedostatek krve a jejich 
teplota může poklesnout až pod 20oC. V některých případech mohou i omrznout, 
aniž by byla ohrožena vnitřní teplota těla. 
 
Jestliže tyto fyziologické reakce nezajistí tepelnou rovnováhu, nastane stav zvaný 
hypotermie = nevyhnutelné podchlazení těla. Vnitřní teplota těla může klesnout až 
pod 35oC. Začne-li klesat teplota tělesného jádra, klesá srdeční frekvence a dochází k 
selhání krevního oběhu. Smrt většinou nastává mezi 25 až 30oC (kromě lékařsky 
řízených podmínek). 
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2.4 FAKTORY  TEPELNÉ  POHODY 

Proměnné, které ovlivňují předávání tepla mezi tělem člověka a jeho okolím, zároveň 
ovlivňují stupeň dosažení tepelné pohody. Tyto faktory se rozdělují do dvou 
základních kategorií. Jedná se o faktory prostředí a osobní faktory. Dále je pak pro 
úplnost možno zmínit i doplňující faktory. 
 
 

2.4.1 Faktory prostředí 

2.4.1.1 Teplota vzduchu 
Teplota vzduchu ta (0C) je teplota interiérového vzduchu bez vlivu sálání z okolních 
povrchů. Při měření teploty vzduchu by mělo být čidlo teploměru účinně chráněno 
před vlivy tepelného záření z okolních povrchů. 
 

2.4.1.2 Rychlost vzduchu 
Rychlost vzduchu va (m.s-1) je veličina určená svoji velikostí a směrem. V prostředí 
s tepelným působením jde o efektivní rychlost vzduchu, tj. velikost vektoru rychlosti 
v uvažovaném místě měření (ČSN ISO 7726). 
 

222
zyxa vvvv ++=                                                                                      (2.17) 

 
kde : 
    vx , vy a vz  -    složky rychlosti vzduchu ve směru tří kolmých os (m.s-1)     
 
 

2.4.1.3 Vlhkost vzduchu 
Veličin určujících vlhkost vzduchu je několik. Pro hodnocení tepelné pohody se 
používají: 
 
 
Absolutní vlhkost  
Udává skutečné množství vodní páry obsažené ve vzduchu.  

 
 

Parciální tlak vodní pary  pwa (Pa) 
Parciální tlak vodní páry vlhkého vzduchu je tlak, který by vodní pára měla, pokud 
by sama zaujímala objem zaujímaný vlhkým vzduchem při téže teplotě. Je vázán s 
absolutní vlhkostí stavovou rovnicí. Pokud se nemění tlak vzduchu, zůstává při 
změně teploty stálý. Určuje se nejčastěji nepřímo z psychrometrických měření (tj. z 
tabulek na základě známé teploty a relativní vlhkosti vzduchu). 
 
 
Relativní vlhkost vzduchu  rh (-, %) 
Udává do jaké míry je vzduch nasycen vodní parou. Je definována poměrem obsahu 
vodní páry k maximálnímu množství, které může vzduch obsahovat při dané teplotě : 
 

18 



Tradiční & adaptivní model tepelné pohody 

ws

wa

p
prh =                                                                                                           (2.18) 

 
kde : 

pwa - parciální tlak vodní páry ve vzduchu, (Pa) 
pws - tlak vodní páry ve vzduchu nasyceném vlhkostí, (Pa) 

 
 
Měrná vlhkost vzduchu  wa (kg.kg-1) 
Tato veličina udává poměr hmotnosti vodní páry v daném vzorku vlhkého vzduchu 
mw a hmotnosti suchého vzduchu md ve vzorku. Určí se použitím stavových rovnic 
pro vodní páru a suchý vzduch : 
 

wa

wa

d

w
a pp

p
m
mw

−
== 622,0                                                                        (2.19) 

 
kde : 

p - celkový atmosferický tlak vzduchu, (Pa) 
 
 

Mokrá (psychrometrická) teplota tw (0C) 
Je teplota, kterou má v rovnovážném stavu teploměr obalený mokrou punčoškou při 
nuceném proudění vzduchu a dostatečně chráněný proti přestupu tepla sáláním. Tato 
teplota se blíží fyzikálně definované teplotě mezního adiabatického ochlazení tad. Je 
to teplota vodní lázně, při níž všechno teplo při izobarickém odpařování vody z 
vodní hladiny je dodáno konvekcí ze vzduchu. 
 
 

2.4.1.4   Sálání 
Pro posuzování vlivu radiace na spokojenost člověka v daném intriéru je 
nejdůležitější tepelná radiace. Všechny povrchy v interiéru vyzařují tepelnou radiaci 
v závislosti na teplotě povrchu a jeho emisivitě (zářivosti). Vysálaný tok (R) je dán 
Stefan-Boltzmannovou rovnicí: 
 

4.. sTR σε=                                                                                                   (2.20) 
 
kde : 

ε - emisivita povrchu (-) 
σ - Stefan-Boltzmannova konstanta = 56,7.10-9 W.m-2.K-4 
Ts - teplota povrchu, (K) 

 
 
Vlastní posuzování vlivu radiace (kladné i záporné) na člověka se provádí pomocí 
střední radiační teploty. Emisovita pokožky člověka i jeho běžného oblečení se blíží 
jedné, proto se ve výpočtech uvažuje povrch lidského těla jako “černé těleso”, 
jestliže se nejedná o interakci slunečního nebo jiného krátkovlného záření. 
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Střední radiační teplota 
Střední radiační teplota tr (0C) je myšlená rovnoměrná společná teplota všech ploch 
v prostoru, při níž by byl přenos tepla z těla sáláním stejný jako ve skutečnosti (ČSN 
ISO 7726). Střední radiační teplota se vypočítá jako: 
 

NpNppr FTFTFTT −−− +++= ...... 4
2

4
21

4
1

4                                                          (2.21) 
 
kde : 

Tr - střední radiační teplota, (K) 
T1…TN - povrchová teplota ploch 1 až N, (K) 

Fp-N - úhlový poměr osálání mezi osobou a plochou N 
 
Jsou-li mezi povrchovými teplotami ploch v prostoru jen relativně malé rozdíly, lze 
rovnici (2.21) zjednodušit do lineárního tvaru: 
 

NpNppr FTFTFTT −−− +++= ...... 2211                                                          (2.22) 
 

Tímto způsobem je střední radiační teplota vypočítána jako střední hodnota okolních 
teplot vážená velikostmi odpovídajících úhlových poměrů. 

 
Na obr. 2.3 a 2.4 jsou znázorněny střední hodnoty úhlových poměrů osálání pro 
různé situace podle ČSN ISO 7726. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 2.3  Střední hodnota úhlových poměrů osálání mezi stojící osobou a svislým 
obdélníkem (nad nebo pod jeho středem), když se osoba otáčí okolo své osy  
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Obr. 2.4  Střední hodnota úhlových poměrů osálání mezi sedící osobou a 
vodorovným obdélníkem (na stropě nebo podlaze), když se osoba otáčí okolo své osy 

 

2.4.2 Osobní faktory 

2.4.2.1 Hodnota metabolismu  
Hodnota metabolismu udává tepelný výkon člověka.  Závisí na aktivitě, konkrétní 
osobě (věk, postava, fyzická kondice) a podmínkách, ve kterých se daná osoba 
nachází – viz. obr. 2.5 a tab. 2.1. 

 
Pro vyjádření hodnoty metabolismu byla zavedena jednotka met. 1 met představuje 
metabolické teplo produkované člověkem při lehké práci (v sedě) vztažené na 
DuBois plochu (1,9 m2), tedy 58,2 W.m-2. 

 
Metabolická tepelná produkce lidského těla se rozděluje do dvou skupin:  
 

Bazální metabolismus. I když člověk nevykonává žádnou činnost, např. spí, 
produkuje teplo. Toto teplo je produkováno na základě biologických 
procesů v lidském těle. Hlavním biologickým procesem, který produkuje 
teplo je kontinuální “spalování pohonné látky”, kterou je potrava.  

• 

Svalový metabolismus. Při konání práce se v lidském těle uvolňuje energie. 
Její část se spotřebuje na fyzickou činnost (výkon), ale většina se mění na 
teplo, které tělo odevzdává do okolí, přičemž musí být zajištěna tepelná 
rovnováha mezi produkovaným a odevzdaným teplem. Pokud není možné 
všechno nadbytečné teplo odvést do okolí, zapojují se perspirační 
termoregulační mechanismy těla.  

• 
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Hodnota metabolismu M (W.m-2) produkovaná lidským tělem se zjišťuje pomocí 
měření spotřeby O2 a produkce CO2. Podle Nishi (ASHRAE, 1997): 
 

( )
D

O

A
VRQ

M 2
77,023,0352 +

=                                                                        (2.23) 

kde  
  

RQ - respirační koeficient, tj. molekulový poměr vydechovaného CO2 ( ) a 
vdechovaného    O

2COV

2 ( ), (-) 
2OV

2OV  - objemové množství spotřebovaného kyslíku při teplotě 0 0C a tlaku 101,3 
kPa, (l.min-1) 

AD
 

- plocha lidského těla (podle DuBois vzorce), (m2) – viz. rovnice (2.4) 

 
Obr. 2.5 Hodnoty metabolismu 
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Hodnota koeficientu RQ závisí na činnosti člověka, jeho stravě a fyzické kondici. Pro 
běžného člověka při konání lehké práce v sedě (M < 1,5 met) je RQ = 0,83. 
V extrémních případech může nabývat hodnoty 0,7 < RQ < 1,0. Při určení 
respiračního koeficientu s chybou 10% dostaneme hodnotu metabolismu s chybou 
menší než 3%. 
Zdravý muž (20 let) může dosáhnout maxima M = 12 met. Se stoupajícím věkem tato 
hodnota klesá. Ve věku 70 let je maximum M = 7 met. Pro ženy platí hodnoty o 
zhruba 30% nižší. Činnost člověka se skládá ze směsice různých činností, proto je 
potřeba počítat s průměrnou aktivitou pro dannou činnost a ne s maximálními 
hodnotami. (ASHRAE, 1997) 
 
Mechanická práce W (svalová činnost) se vyjadřuje pomocí mechanické účinnosti μ 
a hodnoty metabolismu M snížené o bazální metabolismus B: 

BM
W
−

=μ  (-)                                                                                            (2.24) 

  
Pro většinu běžných činností (např. kancelářské práce) je μ = 0 (viz. tab. 2.1). 

 
Tab. 2.1 Hodnoty metabolismu a mechanické účinnosti pro různou činnost člověka 
(McIntyre, 1981) 

Metabolismus Mechanická 
účinnost Činnost 

(W.m-2) (met) (-)
Bazální metabolismus 45 0,8 0 
Sezení, odpočívání 58 1,0 0 
Stání, odpočívání 65 1,1 0 
Běžná kancelářská práce 75 1,3 0 
Lehká práce na strojích 150 2,6 0,1 
Těžká manuální práce 250 4,3 0,1 
Chůze po rovině (4 km.h-1) 140 2,4 0 
Chůze po rovině (6 km.h-1) 200 3,5 0 
Chůze se stoupáním 5% (4 km.h-1) 200 3,5 0,1 
Chůze se stoupáním 15% (4 km.h-1) 340 5,7 0,2 

 
 

2.4.2.2 Izolace oblečení 
Oblečení plní funkci tepelné izolace mezi pokožkou člověka a okolním vzduchem. 
Vyjadřuje se jednotkou clo. 1 clo představuje tepelnou izolaci muže oblečeného 
v obleku (Gagge). Jednotka byla zavedena v roce 1941, kdy typické pánské oblečení 
představovalo oblek s vestou a košile s dlouhým rukávem. V současné době je běžné 
oblečení s nižší hodnotou clo. Pro nahého člověka je Icl = 0 clo.  
 
Clo hodnota Icl (m2.K.W-1) souvisí s celkovým tepelným odporem oděvu I podle 
rovnice (2.25): 
 

I =  Ia + Icl                                                                                                  (2.25) 
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kde : 
Ia - tepelný odpor mezní vrstvy na povrchu oděvu (m2.K.W-1) 
Icl - tepelný odpor samotného oděvu (m2.K.W-1) 

 
Při vyjádření v jednotkách clo platí, 1 clo = 0,155 m2.K.W-1

 
Jedná se o odpor vlastního oblečení nezahrnující odpor při přestupu tepla. V tab. 2.2 
a 2.3  jsou uvedeny hodnoty izolace jednotlivých částí oblečení. Celková hodnota 
izolace souboru oblečení – viz. obr. 2.6 a tab. 2.4, je součet jednotlivých částí 
oblečení (ANSI/ASHRAE 55-1992). Podle Auliciemse (1997) je celková hodnota 
izolace souboru oblečení 0,82 násobek součtu jednotlivých částí oblečení. 
 
Jestliže zjišťujeme clo hodnotu pro člověka, který sedí, je nutné započítat i izolaci 
křesla (židle). Pokud se jedná o plostrované sedadlo, uvažuje se izolace 0,15 clo, 
pokud se jedná o kovovou děrovanou židli, je potřeba hodnotu naopak snížit o 0,1 
clo. 

 
 

Tab. 2.2  Izolace jednotlivých částí oblečení (ASHRAE Standard 55-1992) 
 
Muži  Oblečení Icl (clo) Ženy  Oblečení Icl (clo) 

Tílko  0,06 Podprsenka + 
kalhotky 

0,05 

Tričko  0,09 Krátké kombiné 0,13 
Slipy  0,05 Dlouhé kombiné 0,19 
Nátělník s dl. 
rukávem 

0,35 Nátělník s dl. 
rukávem 

0,35 

Spodní 
prádlo 

Dlouhé spodky 0,35 

Spodní 
prádlo 

Dlouhé spodky 0,35 
Slabá s kr. rukávem 0,14 Slabá  0,20 
Slabá s dl. rukávem 0,22 Halenky  Silná  0,29 
Silná s kr. rukávem 0,25 Slabé  0,22 Košile  

Silná s dl. rukávem 0,29 Šaty  Silná  0,70 
+ 5 % pro kravatu nebo rolák + 5 % pro rolák 

Slabá 0,15 Slabá  0,10 Vesta  Silná  0,29 Sukně  Silná  0,22 
Slabé  0,26 Slabé  0,26 Kalhoty  Silné  0,32 Kalhoty  Silné  0,44 
Slabý  0,20 Slabý  0,17 Svetr  Silný  0,37 Svetr  Silný  0,37 
Slabé  0,22 Slabé 0,17 Sako  Silné  0,49 Sako  Silné  0,37 
Krátké  0,04 Všechny délky 0,01 

Ponožky  Vysoké 
(podkolenky) 

0,10 Punčochy Punčochové 
kalhoty 

0,01 

Sandále  0,02 Sandále  0,02 
Polobotky  0,04 Polobotky  0,04 Boty  
Kotníkové  0,08 

Boty  
Kotníkové  0,08 
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Tab. 2.3 Tepelný odpor jednotlivých částí oblečení (ČSN EN ISO 7730) 

 

Popis ošacení 
Izolace 
oblečení 

(clo) 
Spodní prádlo 
Slipy 
Kalhotky a podprsenka 
Spodky s dlouhými nohavicemi 
Nátělník 
Tričko s krátkým rukávem 
Tričko s dlouhým rukávem 

 
0,03 
0,03 
0,10 
0,04 
0,09 
0,12 

Košile – halenky 
Krátké rukávy 
Lehké, dlouhé rukávy 
Normální dlouhé rukávy 
Flanelová košile, dlouhé rukávy 
Lehké halenky, dlouhé rukávy 

 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,15 

Kalhoty 
Šortky 
Lehké 
Normální 
Flanelové 

 
0,06 
0,20 
0,25 
0,28 

Šaty – sukně 
Lehké sukně (letní) 
Silné sukně (zimní) 
Lehké šaty, krátké rukávy 
Zimní šaty, dlouhé rukávy 

 
0,15 
0,25 
0,20 
0,40 

Svetry 
Vesta bez rukávů 
Tenký svetr 
Svetr 
Silný svetr 

 
0,12 
0,20 
0,28 
0,35 

Saka 
Lehké, letní sako 
Sako 
Pracovní halena 

 
0,25 
0,35 
0,30 

Různé 
Ponožky 
Silné ponožky ke kotníkům 
Silonové punčochy 
Boty s tenkou podrážkou 
Boty se silnou podrážkou 
Vysoké boty 

 
0,02 
0,05 
0,03 
0,02 
0,04 
0,10 
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Tab. 2.4 Tepelný odpor typických kombinací ošacení (ČSN EN ISO 7730) – výběr 
 

Icl IclDenní běžné oblečení (clo) (m2.K.W-1) 
Kalhotky, tričko, lehké ponožky, sandály 0,30 0,050 
Kalhotky, spodnička, punčochy, lehké šaty s rukávy, 
sandály 

0,45 0,070 

Spodky, košile s krátkými rukávy, lehké kalhoty, ponožky, 
polobotky 

0,50 0,080 

Kalhotky, punčochy, košile s krátkými rukávy, sukně, 
sandály 

0,55 0,085 

Spodky, košile, lehčí kalhoty, boty 0,60 0,095 
Spodní prádlo, košile, kalhoty, ponožky, boty 0,70 0,110 
Kalhotky, spodnička, košile, sukně, silné podkolenky, boty 0,90 0,140 
Spodky, nátělník, košile, kalhoty, svetr s véčkem, ponožky, 
boty 

0,95 0,145 

Kalhotky, košile, kalhoty, sako, ponožky, boty 1,00 0,155 
Kalhotky, punčochy, blůzka, dlouhá sukně, sako, boty 1,10 0,170 

 
 

 
Obr. 2.6 Izolace souboru oblečení (clo) 
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2.4.3 Doplňující faktory 
Doplňující faktory zpřesňují charakteristiku člověka. V běžné praxi se však s těmito 
individuálními faktory běžně neuvažuje. 
 
 

2.4.3.1 Tělesná postava a podkožní tuk 
Tělesná postava a podkožní tuk jsou velmi důležitými faktory. Produkce tepla je 
úměrná svalové hmotě těla, ale tepelné ztráty závisí na povrchu těla. Štíhlí lidé 
s hranatou postavou mohou mít větší plochu těla než lidé s oblou (zakulacenou) 
postavou, to znamená i úměrně větší tepelnou výměnu s okolím. Oblejší lidé 
preferují nižší teploty, protože mají nižší tepelnou výměnu s okolím, ale i proto, že 
podkožní tuk je dobrý izolátor. 
 
 

2.4.3.2 Věk a pohlaví 
Věk a pohlaví také ovlivňují teplotní požadavky člověka. Starší lidé mají uzší rozsah 
optimálních teplot než lidé v produktivním věku. Ženy většinou upřednostňují vyšší 
teplotu vzduchu než muži, avšak většina autorů uvádí, že tyto rozdílé požadavky 
vycházejí pouze z rozdílů v oblékání. Takže pokud budou mít muž a žena oblečení se 
stejnou hodnotou clo (např. uniformu) a budou vykonávat stejnou práci, budou také 
preferovat stejné teploty interiéru (Olesen, 2000). Naopak podle Fleische (Jokl, 
1993) je mezi muži a ženami rozdíl v produkci bazálního metabolického tepla, kdy 
se tento rozdíl zvětšuje se stoupajícím věkem a tím klesající produkcí bazálního 
metabolismu – viz. obr. 2.7. Tento rozdíl se však uplatní pouze u nepracujícího 
člověka, protože teplo produkované při práci značně převažuje nad metabolickým 
teplem. 
 
 

 
Obr. 2.7  Základní tvorba tepla člověkem (qm,b – bazální metabolické teplo) podle 
Fleische (Jokl, 1993) 
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2.5 KRITÉRIA TEPELNÉ POHODY 

Kritérií pro posuzování tepelné pohody nebo tepelně-vlhkostního mikroklimatu 
obecně je celá řada. Většinou se jedná o kombinovaná kritéria, tzn. že posuzují 
tepelně-vlhkostní mikroklima podle několika fyzikálních veličin najednou. Mezi 
nejpoužívanější patří operativní nebo efektivní teplota a PMV index. 
 

2.5.1 Operativní teplota                                    
Operativní teplota to (0C) je definována jako jednotná teplota černého uzavřeného 
prostoru, ve kterém by tělo sdílelo sáláním (R) i konvekcí (C) stejné množství tepla, 
jako ve skutečném, teplotně nesourodém prostředí (ČSN EN ISO 7730). Podle této 
definice je: 
 

( ) ([ aclcrclrcl tthtthfCR −+−=+ )]
)

                                                            (2.26) 

( oclcl tthfCR −=+ .                                                                                   (2.27) 

 
kde : 

h - kombinovaný součinitel (sálání + konvekce), (W.m-2.K-1) 
 
Z rovnic (2.26) a (2.27) je operativní teplota: 
 

 
rc

acrr
o hh

ththt
+
+

=
..                                                                                         (2.28) 

 
 

Ve většině případů, kde je relativní rychlost proudění vzduchu malá (< 0,2 m.s-1) 
nebo kde je malý rozdíl mezi střední radiační teplotou a teplotou vzduchu (< 4 0C), je 
možno operativní teplotu vypočítat jako aritmetický průměr teplot ta a tr. Při 
vzrůstající rychlosti proudění vzduchu a rostoucím rozdílu teplot ta a tr se operativní 
teplota určí podle rovnice (2.29) . 
 

( ) rao tAtAt −+= 1.                                                                                (2.29)  
 

kde : 
A - koeficient součinitelů přestupu tepla – viz. tab. 2.5 

 
Tab. 2.5 Hodnoty součinitele A 
 

va (m.s-1) A (-) 
< 0,2 0,5 

0,2 – 0,6 0,6 
0,6 – 1,0 0,7 
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2.5.2 Efektivní teplota  
Pro vyjádření vzájemného působení teploty a vlhkosti na člověka byla zavedena tzv., 
efektivní teplota tef. Pokud mají dva interiéry stejnou efektivní teplotu, měly by v 
nich mít lidé stejné tepelné reakce (např. pocení) , i když mají rozdílnou teplotu a 
vlhkost. Musejí však mít stejnou rychlost proudění vzduchu. 
 
Od prvního zavedení efektivní teploty ET v roce 1923 (Houghten a Yaglou) jejím 
zakreslením do Psychrometrického diagramu, přes nomogram korigované efektivní 
teploty CET, který sestrojil Bedford (1940) a jenž zahrnuje vliv oblečení člověka – 
viz. obr. 2.8, se dospělo k v současné době používané (převážně na americkém 
kontinentu) efektivní teplotě tef.  
 
Efektivní teplotu definoval Gagge (1971) jako: teplotu interiéru s relativní vlhkostí 
50%, jenž vyvolá stejné celkové tepelné ztráty z pokožky člověka jako skutečné 
prostředí – viz. rovnice (2.30). 
 

( ))(5,0
eftwsamoef ppLRwitt −+=                                                  (2.30) 

 
kde : 

w - vlhkost pokožky, (-), při běžných interiérových parametrech = 0,06 
       jestliže se člověk potí, tato hodnota se zvyšuje až na max. w = 1 

im - součinitel propustnosti vlhkosti, (-), jedná se o kombinaci propustnosti 
vlhkosti oblečení a kůže v místech, která nejsou zakryta oblečením 

LR - Lewisův poměr, (oC.kPa-1),  
      při běžných interiérových parametrech = 16,5 oC.kPa-1

       udává poměr mezi předáváním tepla prouděním a odpařováním, závisí  
       na tlaku okolního vzduchu             

pws(tef) - tlak nasycené vodní páry při tef, (kPa) 
 
Rovnice tef zahrnuje operativní teplotu a tím jsou v ní zahrnuty další parametry 
vzduchu, jako je střední radiační teplota tr a teplota vzduchu ta – viz. rovnice (2.28).  
 
Efektivní teplota závisí na osobních faktorech tepelné pohody, tj. na aktivitě člověka, 
která se projeví ve vlhkosti pokožky a na tepelné izolaci oblečení, podle které se 
stanovuje součinitel propustnosti vlhkosti. Znamená to tedy, že není možné sestavit 
obecný graf pro efektivní teplotu. Vždy je potřeba stanovit osobní faktory, ke kterým 
se vztahuje. Na obrázcích 2.9a a 2.9b jsou do Mollierova diagramu zakresleny 
efektivní teploty pro různou aktivitu a izolaci oblečení. 
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Obr. 2.8   Nomogram korigované efektivní teploty (Bedford, 1940) 

 
 
 

 
 

 
 
Obr. 2.9a  Efektivní teploty pro běžné          Obr. 2.9b Efektivní teploty při tanci         
                  kancelářské oblečení 1,2 clo                          (3,0 met) a oblečení: 
                  a aktivitu 1,2 met                                            muž 1,0 clo 
                                                                                          žena 0,35 clo  
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2.5.3 PMV 
Velmi často používané kritérium pro hodnocení tepelné pohody je tzv., PMV index. 
PMV (Predicted Mean Vote) – předpokládaná průměrná volba – znamená určení 
předpokládaného průměrného tepelného pocitu člověka podle ASHRAE sedmi- 
bodového měřítka tepelné pohody – viz. tab. 2.6.  
 
Tab. 2.6 Vyjádření tepelného pocitu člověka  
 

PMV ASHRAE Bedford 
3 Horko Velmi teplo 
2 Teplo Teplo 
1 Mírně teplo Příjemně teplo 
0 Neutrálně Příjemně 
-1 Mírně chladno Příjemně chladno 
-2 Chladno Chladno 
-3 Zima Velmi chladno 

 
Index PMV (Fanger, 1970) je definován jako funkce rozdílu tepelného toku 
produkovaného organismem a aktuálního toku tepla, které tělu odnímá okolí při 
daných parametrech  prostředí – viz. rovnice (2.31). PMV vychází z  rovnice tepelné 
rovnováhy (2.1), která je zjednodušená do funkční závislosti na tři osobní faktory: M, 
W, Icl  a čtyři parametry prostředí: ta , tr , v, pwa – viz. rovnice (2.32).  
 
Pro sestavení PMV indexu Fanger použil údaje z vlastních experimentů i 
publikované údaje jiných autorů. Rovnice tepelné bilance (2.31) je použitelná pouze 
pro osoby s mírně porušenou tepelnou rovnováhou s okolním prostředím.  
 
 

 
( )[ LMPMV 028,0036,0exp303,0 ]+−=                                                    (2.31) 

 
kde : 

L - tepelná bilance člověka s okolním prostředím, tj. rozdíl tepelného toku 
produkovaného organismem a toku tepla, které tělu odebírá okolí, (W) 
– viz rovnice (2.32) 

 
( ) ( )[ ] ( )[ ]

( ) ( )

( ) ( )[ ] ( )aclclclrclcl

awa

wa

tthfttf

tMpM

WMpWMWML

−−++−

−−−−

−−−−−−−−=

−

−

−

448

5

3

27327310.96,3

340014,0586710.7,1

15,5842,099,6573310.05,3

       (2.32) 

 
 

( )

( ) ( )[ ] ( ){ }aclclclrclclcl

cl

tthfttfI

WMt

−++−+−

−−=

− 448 27327310.96,3155,0

028,07,35
                           (2.33) 
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kde : 
M - hodnota metabolismu, (W) – viz  kapitola 2.4.2.1 
W - mechanická práce, (W) – viz  kapitola 2.4.2.1 

pwa - parciální tlak vodní páry ve vzduchu, (Pa) 
ta - teplota vzduchu, (0C) 
fcl - poměr povrchu těla pokrytého oděvem a povrchu neoblečeného těla – 

viz rovnice (2.5) 
tcl - teplota oděvu, (0C) – viz  rovnice (2.32) 
tr - střední radiační teplota, (0C) – viz  kapitola 2.4.1.4 

hc - součinitel přestupu tepla prouděním, (W.m-2.K-1) – viz rovnice (2.7) a 
(2.8). Pro výpočet se použije větší z obou hodnot 

Icl - tepelná izolace oděvu, (clo) – viz kapitola 2.4.2.2 
 
Rovnice (2.33) je implicitní, tzn. že se v ní neznámá vyskytuje jako argument a proto 
je tuto rovnici možné řešit pouze iteracemi.  
 
Z údajů zjištěných v klimatických laboratořích Fanger následně sestavil procentuální 
poměr osob nespokojených s daným prostředím a indexu PMV, nazvaný Predicted 
Percentage of Dissatisfied (PPD) – předpokládané procento nespokojených – viz 
obr. 2.10. 
 

 
 
 
 
 
 

(%) 

PPD  
 
 

 
 
 
 
 
 
 PMV 
 
Obr. 2.10  Hodnocení tepelné pohody – závislost PMV na PPD. 
 
Na obr. 2.11 až 2.14 jsou znázorněny závislosti mezi změnou jednotlivých faktorů 
ovlivňujících tepelnou pohodu a stupněm dosažení tepelné pohody, který je vyjádřen 
formou PMV indexu (Centnerová, 2000-c). 

 
Všechny grafy na obr. 2.11 až 2.14 jsou vytvořeny pro „standartního“ člověka, tj. 
člověka, který váží 70 kg, je vysoký 1,7 m, má na sobě běžný pánský oblek s 
bavlněným spodním prádlem (1 clo) a vykonává lehkou kancelářskou činnost (1,2 
met). Za těchto podmínek bude člověk pociťovat tepelnou pohodu při ta = 22  0C, tr = 
22 0C, rh = 50 % a va = 0,12 m.s-1. Zároveň bude člověk produkovat 30 g.h-1 potu. 

 

32 



Tradiční & adaptivní model tepelné pohody 

 

-0.5

-0.4
-0.3

-0.2
-0.1

0
0.1

0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

w  ( m.s-1)

PM
V

 

-1.5
-1

-0.5
0

0.5
1

1.5

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

PM
V

Tr Ti rh
 tatr

(0C) 

 0    10   20   30   40   50   60   70   80   90   100  (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Obr. 2.11  Závislost indexu PMV na teplotě vnitřního vzduchu ta, na střední radiační 
teplotě tr a ne relativní vlhkosti rh 
 
Z obr. 2.11 je patrné, že se zde jedná o lineární závislost mezi změnou teploty (ta a 
tr) a změnou indexu PMV, který vlastně vyjadřuje stupeň spokojenosti s 
interiérovým prostředím. Totéž platí o změně relativní vlhkosti vzduchu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

va 

 
 
 
 
Obr. 2.12  Závislost indexu PMV na rychlosti vzduchu va 
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Obr. 2.13  Závislost indexu PMV na  izolaci oblečení  
 
S rostoucí izolací oblečení se zpomaluje vliv oblečení na změnu pociťované tepelné 
pohody. Totéž platí pro hodnotu metabolismu.  
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Obr. 2.14  Závislost indexu PMV na činnosti člověka (hodnotě metabolismu) 
 
 

2.5.4 Komplexní  systém  hodnocení  tepelně  vlhkostního  
mikroklimatu    

 
Komplexní systém hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu podle Jokla (1972) 
je založen na komplexním systému hodnocení tepelné zátěže člověka, tj. stav 
prostředí hodnotí podle stavu člověka, který je tímto prostředím vyvolán.  
 
Toto hodnocení vychází ze zákonitostí komplexního ekosystému, podle kterého jsou 
základní kriteria: 
 

Stav tepelné rovnováhy lidského organismu • 
• 
• 
• 

Poměr mezi subkonstituentami tepelně vlhkostní konstituenty 
Nerovnoměrnost tepelné zátěže člověka v prostoru a čase 
Stav vlhkostní rovnováhy lidského organismu 
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Během tepelného stresu se dostává lidský organismus do různých fyziologických 
stavů – viz obr. 2.1, které jsou určovány jeho tepelnou rovnováhou. Neutrální zóně 
člověka (tepelné rovnováze lidského těla s okolním prostředím) odpovídá optimální 
mikroklima podle obr. 2.15. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.15  Optimální výsledná tepelná zátěž člověka podle Jokla (1993) 
Vysvětlivky k obr. 2.15 : 

tg,opt - optimální globeteplota 
qm,opt - optimální metabolické teplo 

Rt,wa,opt - optimální celkový termický odpor oděvu 
Δtg,opt,v - vertikální změna optimální globeteploty 

tsurface,opt - optimální povrchová teplota 
Δtg,opt,t - časová změna optimální globeteploty 

ta,opt - optimální teplota vzduchu 
tr,eff,opt - optimální účinná teplota okolních ploch 
tfloor,opt - optimální teplota podlahy 

tg,stereo,opt - optimální stereoteplota 
rhopt - optimální relativní vlhkost vzduchu 
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2.6 ZÁVĚR 

 
Vnímání teploty člověkem závisí na jeho rozlišovacích schopnostech, ale to jak 
tepelné impulsy společně ovlivňují pohodu závisí na pocitovém vnímání člověka. 
Tomuto pocitovému hodnocení tepelné pohody nejvíce odpovídá Bedfordovo 
měřítko, zatímco ASHRAE stupnice představuje hodnocení, které vlastně popisuje 
spokojenost člověka (tab. 2.4). A o to nám jde. O spokojenost lidí s uměle 
vytvořeným mikroklimatem. 
 
Tepelná rovnováha (neutralita) lidského těla s okolním prostředím nemusí nutně 
znamenat tepelnou pohodu, ale tepelná pohoda je podmíněna tepelnou rovnováhou. 
Oblast tepelné pohody je jen částí rozsahu tepelné neutrality. 
 
Zajištění tepelné pohody uživatelů interiéru předpokládá dodržení doporučených 
parametrů vnitřního vzduchu, které jsou podrobněji specifikovány v následujících 
dvou kapitolách. 
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Kapitola  3  

TRADIČNÍ MODEL TEPELNÉ 
POHODY 

3.1 ÚVOD 

Tradiční model tepelné pohody je založen na tepelné rovnováze lidského těla 
s okolním prostředím – viz. rovnice (2.1). Současně platné normy (evropská i 
americká) pro hodnocení tepelné pohody vychází z tradičního (víceméně statického) 
modelu tepelné bilance, kdy fyziologické a psychologické reakce lidského organismu 
na okolní prostředí jsou v průběhu roku neměnné (konstantní). 
 
Obě dále zmiňované normy jsou založeny na optimalizaci tepelné přijatelnosti 
vnitřního prostředí pro jeho uživatele. Normy předepisují úzké rozmezí teplot, jejichž 
dodržení vyžaduje velké ekonomické nároky na systémy techniky prostředí a často 
brání teplotně variabilním řešením. Důsledné dodržování těchto norem vede k 
nadměrnému použití klimatizace v nově stavěných budovách a tím i k rostoucí 
potřebě energie na provoz těchto budov. 
 
Tato kapitola rekapituluje současný stav dané problematiky, tak jak se promítá do 
praxe. Jsou zde shrnuty dvě základní normy pro hodnocení tepelné pohody, včetně 
změn, které mohou nastat po jejich  probíhající revizi. 
 
 

3.2 ČSN EN ISO 7730 

3.2.1 Současný stav 
Norma Mírné tepelné prostředí – Stanovení ukazatelů PMV aPPD a popis podmínek 
tepelné pohody (Moderate thermal environments – Determination of the PMV and 
PPD indices ans specification of the conditions for thermal comfort) má dva cíle. 
 

Stanovit metodu předpovědi tepelného pocitu a stupně nepohody (tepelné 
nespokojenosti) lidí vystavených mírnému tepelnému prostředí 

• 

• 
 

Popsat podmínky tepelného mikroklimatu přijatelné pro pohodu 
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Norma platí pro zdravé muže a ženy. U lidí nemocných nebo u lidí s tělesným 
postižením může docházet k odchylkám. Normu je možno použít pro novostavby i 
existující budovy, a to jak pro pracovní prostředí, tak pro jakýkoliv jiný druh 
mírného teplotního prostředí. 
 
Norma zavádí indexy PMV (předpověď středního tepelného pocitu) a PPD 
(předpokládané procento nespokojených) –  viz. kapitola 2.5.3.  
 
Nežádoucí místní ochlazování těla, které může být příčinou tepelné nepohody, je 
uvedeno jako obtěžování průvanem. Obtěžování průvanem je možno vyjádřit 
procentuálním podílem lidí, u kterých se předpovídá pocit obtěžování průvanem 
podle rovnice (3.1). 
 

( )( ) ( 14,3..37,0.05,0.34 62,0 +−−= TuvvtDR a )                                                   (3.1) 
 
kde : 

DR - stupeň obtěžování průvanem, tj. procentuální podíl lidí, kteří jsou 
nespokojeni v důsledku průvanu 

Tu - místní intenzita turbulence, (%), tj. podíl směrodatné odchylky místní 
rychlosti vzduchu a místní průměrné rychlosti vzduchu 

ta - teplota vzduchu, (0C) 
v - místní průměrná rychlost vzduchu, (m.s-1) 

 
 
Norma ve své příloze uvádí požadavky tepelné pohody, za nichž lze očekávat 
přijatelný tepelný pocit u 90 % osob a předpovědět, že 85 % osob nebude obtěžováno 
průvanem – viz. tab. 3.1. a obr. 3.1. 
 
Tab. 3.1  Doporučené operativní teploty pro 90 % spokojenost lidí v daném interiéru  
               (ČSN EN ISO 7730) 
 

Období 
Izolace 
oblečení 

(clo) 

Stupeň aktivity 
(met) 

Optimální 
operativní 

teplota 
(0C) 

Přípustné 
rozmezí 

operativní 
teploty (0C) 

Zima 1,0 1,2 22 20 – 24 
Léto 0,5 1,2 24,5 23 - 26 
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Obr. 3.1 Optimální operativní teploty (odpovídající PMV = 0 – viz. kap. 2.5.3) jako 
funkce tělesné aktivity a oděvu (ČSN EN ISO 7730) 
 

3.2.2 Návrh nové ISO 7730 
V současné době probíhá revize obou výše zmiňovaných norem. Návrhy nových 
norem stále vycházejí z tradičního modelu tepelné pohody, tzn. že jsou založeny na 
tepelné bilanci lidského organismu s okolním prostředím. Normy by však měly 
rozdělovat interiéry do tří kategorií, které by umožňovaly na základě technických, 
ekonomických, energetických nebo i ekologických možností volit doporučené 
rozmezí parametrů vnitřního vzduchu. Příklad možného rozdělení některých interiérů 
do tří kategorií a následné doporučené hodnoty jsou uvedeny v tab. 3.2. 
 
Dalším návrhem, který obsahuje první verze nové normy ISO 7730 je – Dlouhodobé 
hodnocení základních tepelných parametrů interiéru (Olesen, 2001). Jedná se o 
pragmatičtější přístup k hodnocení parametrů vnitřního vzduchu, který umožňuje, 
aby po určitou dobu byly v interiéru překročeny doporučené hodnoty. Doba po 
kterou index PMV překračuje doporučené hodnoty je vážená faktorem, který je 
funkcí PPD indexu.  
 
Vážící faktor (weighing factor) wf se vypočítá podle rovnice (3.2). 
 

itPMV

actualPMV

PPD
PPD

wf
lim

=                                                                                         (3.2) 

 
kde: 
 

PPDactual 

PMV

- Index PPD pro max. vypočítané (naměřené) hodnoty PMV 

PPDPMV limit - Index PPD pro max. povolené (doporučené) hodnoty PMV 
 

 39



Tradiční & adaptivní model tepelné pohody 

Tab. 3.2 Příklad doporučených operativních teplot a střední rychlosti proudění pro 
některé interiéry. Relativní vlhkost je uvažována 60% pro letní a 40% pro zimní 
období. (Olesen, 2001) 
 

Oblečení  
(clo) 

Operativní teplota 
(oC) 

Rychlost 
vzduchu 
(m.s-1) 

Typ 
budovy- 
interiéru Chlaz Vyt 

 
Čin-
nost 
(met) 

 
Kate-
gorie 

Chladící 
období 

Vytápěcí 
období 

Chlaz Vyt 

Kancelář 0,5 1,0 1,2 A 24,5± 0,5 22,0± 1,0 0,18 0,15 
    B 24,5± 1,5 22,0± 2,0 0,22 0,18 
    C 24,5± 2,5 22,0± 3,0 0,25 0,21 
Kavárna,  0,5 1,0 1,4 A 23,5± 1,0 20,0± 1,0 0,16 0,13 
restaurace    B 23,5± 2,0 20,0± 2,5 0,20 0,16 
    C 23,5± 2,5 20,0± 3,5 0,24 0,19 
Obchodní  0,5 1,0 1,6 A 23,0± 1,0 19,0± 1,5 0,16 0,13 
dům    B 23,0± 2,0 19,0± 3,0 0,20 0,15 
    C 23,0± 3,0 19,0± 4,0 0,23 0,18 

 
Součin doby, po kterou mohou být překročeny doporučené parametry interiérového 
vzduchu v průběhu jednoho roku (v hodinách) a vážícího faktoru se nazývá vážený 
čas (weighted time). 
 
Teplé období:      Σwf. čas     (v hodinách), když   PMV > PMVlimit

Chladné období:  Σwf. čas     (v hodinách), když   PMV < PMVlimit
 
 

3.3 ZÁKON č. 178/2001 Sb. 

Podle nařízení vlády České republiky ze dne 18. dubna 2001 se stanovily podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Toto nařízení vlády publikované ve Sbírce 
zákonů č. 178/2001 kromě jiného stanoví hygienické požadavky na pracovní 
prostředí a pracoviště. Příloha č.1 k nařízení vlády č. 178/2001 Sb. udává rozmezí 
přípustných tepelně vlhkostních podmínek na pracovišti – viz. tab. 3.3 a 3.4.  
 
Tab. 3.3 Rozmezí přípustných tepelně vlhkostních podmínek pro chladné období 
roku – třívrstvý oděv, tepelný odpor oděvu R = 1 clo 
 

Třída práce Operativní teplota 
to (oC)* 

Rychlost proudění 
vzduchu va (m.s-1) 

Relativní vlhkost 
vzduchu rh (%) 

I 18 – 24 ≤ 0,1 
Iia 13 – 21 0,1 – 0,2 
Iib 9 – 18 0,2 – 0,3 
IIIa 7 – 17 0,2 – 0,3 
IIIb 6 – 15 0,2 – 0,3 

30 - 70 

IV - V nestanovuje se 
* stanoveno pro 50 % relativní vlhkost 
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Tab. 3.4 Rozmezí přípustných tepelně vlhkostních podmínek pro teplé období roku – 
jednovrstvý až dvouvrstvý oděv, tepelný odpor oděvu R = 0,5 až 0,75 clo 
 

Třída práce Operativní teplota 
to (oC)* 

Rychlost proudění 
vzduchu va (m.s-1) 

Relativní vlhkost 
vzduchu rh (%) 

I 20 – 28 0,1 – 0,2 
Iia 16 – 27 0,2 – 0,3 
Iib 14 – 26 0,2 – 0,3 
IIIa 9 – 26 0,2 – 0,3 
IIIb 5 - 26 0,2 – 0,3 

30 - 70 

IV - V nestanovuje se 
* Operativní teplota se vypočítá podle vzorce (2.29)  
 
Uvedené přípustné hodnoty smí být překročeny za mimořádně teplých dnů, tj. když 
venkovní teplota dosáhne hodnoty vyšší než 30 oC. 
 
Třídy práce jsou určeny podle průměrného minutového energetického výdeje M na 
efektivní dobu práce. Běžné kancelářské práce je možno zařadit do kategorie I (M ≤ 
80 W.m-2), případně do kategorie Iia (M = 81 až 105 W.m-2). 
 

3.4 ANSI/ASHRAE 55-92 

3.4.1 Současný stav 
Americká norma 55-1992 Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy 
(Tepelné parametry interiéru obývaného člověkem) se zabývá tepelnou pohodou 
v interiérech, kde běžně pobývají lidé. Norma nezahrnuje interiéry, kde lidé 
vykonávají těžkou práci nebo jsou vystaveni nadměrnému teplu nebo naopak chladu. 
Normu je možno použít pro všechny typy budov, tzn. pro obytné i občanské budovy, 
pro novostavby i rekonstrukce apod. 
 
V normě je uvažováno s 80 % spokojeností lidí pobývajících v daném interiéru. 
Znamená to, že i když jsou dodržena všechna navrhovaná kritéria, až 20 % osob 
v intriéru může být s danými parametry vnitřního vzduchu nespokojeno. 
 
Norma uvažuje dva druhy tepelné pohody, a to celkovou a lokální tepelnou pohodu. 
Hodnocení celkové tepelné pohody vychází z operativní teploty, vlhkosti a rychlosti 
vzduchu. Lokální tepelná pohoda je hodnocena podle průvanu (střední rychlost 
vzduchu, jeho turbulence a teplota vzduchu), dále podle vertikálního teplotního 
rozdílu, asymetrie sálání a povrchové teploty podlahy. 
 
Podle této normy je uvažovaná 80 % nespokojenost s parametry vnitřního vzduchu 
vlastně součtem 10 % nespokojenosti s celkovou tepelnou pohodou a průměrné 10 % 
nespokojenosti s lokální tepelnou pohodou. 
 
Doporučené teploty vnitřního vzduchu pro dosažení celkové tepelné pohody (s 10 % 
nespokojeností) jsou uvedeny v tab. 3.5 a na obr. 3.2. 
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Tab. 3.5 Optimální a přípustné operativní teploty pro osoby vykonávající lehkou 
práci, při relativní vlhkosti vzduchu 50 % a střední rychlosti vzduchu ≤ 0,15 m.s-1 

 

Období Typické oblečení 
Izolace 
oblečení 

(clo) 

Činnost 
(met) 

Optimální 
operativní 

teplota  
(0C) 

Přípustné 
rozmezí 

operativní 
teploty 

(0C) 

Zima 
Silné kalhoty, 
košile s dlouhým 
rukávem a svetr 

0,9 1,2 22 20 – 23,5 

Léto 
Slabé kalhoty, 
košile s krátkým 
rukávem 

0,5 1,2 24,5 23 – 26 

 minimální 
oblečení 0,05 1,0 27 26 - 29 

 
 
 

Obr. 3.2 Přípustné rozmezí operativní teploty a vlhkosti vnitřního vzduchu pro 
typické letní a zimní oblečení, při aktivitě ≤ 1,2 met, pro 10 % nespokojenost 
 
 

3.4.2 Návrh nové ASHRAE 55-92 
Nejen v USA se potýkají s problémem, který vznikl důsledným používáním normy 
ASHRAE 55-92. Tato norma nepožaduje klimatizaci ve všech budovách, nicméně k 
docílení normou stanovené oblasti tepelné pohody je i v mírných klimatických 
pásmech potřeba chlazení nebo nucené větrání. A tím se samozřejmě zvyšují náklady 
na provoz budov. 

 
Návrh nové normy proto reaguje na tuto skutečnost tím, že uvádí alternativu 
energeticky efektivního návrhu. Hlavní myšlenkou tohoto alternativního řešení je, že 
pohoda závisí na souvislostech. 
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Lidé celoročně žijící (nebo pracující) v klimatizovaných budovách, si velmi často 
zvyknou na toto teplotně ustálené a většinou chladnější prostředí. Tím se stávají 
značně kritičtí, pokud se parametry vnitřního vzduchu (hlavně teplota) dostanou 
mimo oblast běžně dosahovaných hodnot. Naopak lidé, kteří tráví většinu času v 
přirozeně větraných budovách (bez klimatizace), kde mají možnost otevřít si okno, 
jsou zvyklí na větší rozsah teplot vnitřního vzduchu, které odrážejí denní nebo 
sezónní kolísání teploty venkovního vzduchu. A právě tyto skutečnosti zahrnuje 
podkapitola nové normy (Public Review Draft Standard 55). 

 
Návrh alternativní metody pro zjištění akceptovatelných teplot vnitřního vzduchu je 
platný pouze pro přirozeně větrané interiéry. Při projektování budovy je nutné použít 
počítačové simulace pro zjištění předpokládaných parametrů vnitřního vzduchu. 
Pokud budou v rámci oblasti tepelné pohody (podle obr. 3.3), není potřeba v takové 
budově navrhovat chlazení nebo nějaké stavební úpravy pro snížení teploty vnitřního 
vzduchu. Pokud ale parametry vnitřního vzduchu budou mimo doporučenou oblast a 
nepomohou ani stavební úpravy, je nutné navrhnout chlazení. 

 
V současné verzi nové normy, která byla v dubnu 2001 ve veřejném připomínkovém 
řízení jsou velmi striktně stanoveny podmínky pro použití této alternativní metody 
posuzování parametrů vnitřního vzduchu. 

 
Přirozeně větrané intriéry, kde jsou letní parametry vnitřního prostředí 
regulovány převážně otevíráním a zavíráním okna. K oknu musí být dobrý 
přístup a musí být lehce otevíratelné. 

• 

• 

• 
• 

• 

Interiér může mít instalované vytápění, ale v době, kdy je místnost 
vytápěna, neplatí tato metoda hodnocení parametrů vnitřního prostředí. 
Interiér nemůže mít instalovaný systém mechanického chlazení. 
Interiér může mít instalováno nucené větrání, ale bez možnosti chlazení 
větracího vzduchu. 
Uživatelé interiéru musí vykonávat činnost v rozsahu (1 – 1,3 met) a musí 
mít možnost přizpůsobit své oblečení konkrétním teplotním podmínkám. 

 
Optimální operativní teplotu to (0C) je možné vypočítat v závislosti na průměrné 
měsíční teplotě venkovního vzduchu ta,out  (0C) podle  rovnice (3.3) nebo odečíst z  
obr. 3.3. 

 
8,17.31,0 , += outao tt                                                                                        (3.3) 
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Obr. 3.3  Doporučené rozmezí optimální operativní teploty v závislosti na průměrné 
měsíční teplotě venkovního vzduchu podle (Brager, de Dear, 2001). 
 
 

3.5 ZÁVĚR 

 
Splnění všech kritérií obsažených v normách pro hodnocení tepelné pohody (tepelná 
rovnováha mezi člověkem a jeho okolím) nezaručuje 100 % spokojenost uživatelů 
interiéru. Je proto potřeba hledat další možné přístupy k hodnocení tepelné pohody v 
interiérech. 
 
Možnost volit kategorii daného interiéru, kdy 1. kategorie udává nejpřísnější 
požadavky na parametry vnitřního vzduchu a 3. kategorie umožňuje největší rozmezí 
požadovaných hodnot, podle mého názoru nic neřeší. Většina investorů 
administrativních budov bude patrně raději požadovat tu nejlepší kategorii, aby co 
nejvíce snížili riziko nespokojenosti jejich pracovníků a tím i nižší produktivity 
práce. 
 
Mnohem výhodnější a pro praxi realističtější se mi jeví návrh dlouhodobého 
hodnocení základních tepelných parametrů interiéru, jenž určuje časový limit, po 
který mohou parametry vnitřního vzduchu překročit povolené hodnoty. 
 
Při hodnocení tepelné pohody je potřeba uvažovat s možnými individuálními rozdíly 
uživatelů daného interiéru. A to jak s jejich ochotou akceptovat konkrétní parametry 
interiéru, tak s jejich ochotou se těmto parametrům přizpůsobit. Tyto i další pohledy 
pro hodnocení tepelné pohody obsahuje tzv., adaptivní model tepelné pohody, o 
kterém pojednává kapitola 4.  
 

 44



Tradiční & adaptivní model tepelné pohody 

 

Kapitola  4  

ADAPTIVNÍ MODEL TEPELNÉ 
POHODY 

4.1 ÚVOD 

Adaptivní model tepelné pohody bere v úvahu, že ve skutečném prostředí působí na 
člověka různé podměty, které mohou ovlivnit jeho vnímání tepelné pohody oproti 
pobytu v klimatické komoře.  
 
Adaptivní model vychází z předpokladu, že lidé tvoří se svým okolním prostředím 
dynamický systém. Pokud dojde k vychýlení z neutrálního stavu, jenž představuje 
pro člověka tepelnou pohodu, člověk začne pociťovat nepohodu, na kterou bude 
nějakým způsobem reagovat.  
 
Adaptivní model předpokládá, že člověk je spokojený s vnitřním prostředím, tedy 
pociťuje tepelnou pohodu, pokud aktuální parametry vnitřního vzduchu převládající 
v daném čase a místě, se shodují s jeho očekáváním jaké by mělo vnitřní prostředí 
být. Důležitým předpokladem adaptivního modelu je, že uživatelé nejsou vnímáni 
jako pasivní přijemci tepelného prostředí, (jako v případech, kdy se provádějí 
výzkumy v klimatických komorách), ale podílejí se na vlastní adaptaci vnitřnímu 
prostředí. Fyziologicko-psychologický model tepelného vnímání podle Auliciemse 
(1997) – viz obr. 4.1. 
 
 

4.2 ADAPTACE  

Adaptace může být všeobecně vysvětlena jako postupné oslabení reakcí organismu 
na opakované podněty prostředí. Podle této definice můžeme tepelnou adaptaci 
(přizpůsobení) rozdělit do tří hlavních kategorií (Brager, de Dear, 1998). 
 

4.2.1 Adaptace chováním 
Tato kategorie zahrnuje všechny možné změny, které může člověk vědomě, ale i 
podvědomě provádět, aby si zajistil tepelnou rovnováhu těla s okolním prostředím. 
Právě adaptace chováním dává člověku možnost aktivně se účastnit na vytváření 
vlastního optimálního prostředí, pro docílení tepelné pohody. 
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Obr. 4.1. Fyziologicko-psychologický model tepelného vnímání: adaptivní model 
(Auliciems, 1997) 
 
Zatímco je všeobecně známo a respektováno, že oblečení je velmi důležité při 
zjišťování tepelné pohody, jen málo studií doposud obsahuje poznatky o 
přizpůsobení se chováním ve formě změny oblečení. Oblečení (clo hodnota) hodně 
závisí na venkovním počasí a ročním období. Zvláště u žen je možno pozorovat 
velkou závislost izolace oblečení na venovním počasí (Olesen, 2000). Studie na toto 
téma potvrzují hypotézu, že statistická závislost vnitřní neutrality na venkovním 
podnebí závisí více na adaptaci chováním než na aklimatizaci. 
 

4.2.1.1 Osobní přizpůsobení 

Přizpůsobení se okolí změnou osobních faktorů, jako je změna oblečení (zvětšení, 
resp. zmenšení izolace oblečení), změna aktivity, pití teplých nebo naopak studených 
nápojů, případně změna místa pobytu (např. dále od okna). 
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4.2.1.2 Technologické přizpůsobení 
Vlastní změna parametrů okolního prostředí, která závisí na dostupnosti individuální 
regulace, jako je otevření (zavření) okna, stažení žaluzií, zvýšení (snížení) výkonu 
otopného tělesa, zapnutí ventilátoru nebo naopak zmenšení průtoku přiváděného 
vzduchu. 
 

4.2.1.3 Kulturně-historické přizpůsobení 
Historicky ustálená pravidla, jako je siesta (odpočinek v nejteplejší části dne), 
oblečení typické pro dané podnebí apod. 
 
 

4.2.2 Fyziologická  adaptace 
Fyziologická adaptace zahrnuje všechny změny ve fyziologických reakcích 
organismu, které jsou způsobeny vystavením organismu faktorům prostředí a které 
vedou k zeslabení strainu vzniklého v takovémto prostředí. 
 

4.2.2.1 Genetická adaptace 
Fyziologické přizpůsobení organismu jednotlivce nebo skupiny lidí v dlouhodobém 
časovém horizontu několika generací 
 

4.2.2.2 Aklimatizace a aklimace 
Změny termoregulačního systému organismu v horizontu několika dní či měsíců 
v závislosti na vystavení konkrétním parametrům venkovního (aklimace) resp. 
vnitřního prostředí (aklimatizace).  
 
K aklimatizaci dochází na základě podnětů automatického nervového systému a 
přímo ovlivňuje termoregulační schpnosti organismu. Lidský organismus má více 
možností k adaptaci na teplé prostředí. Základní fyziologická reakce na tepelný strain 
je zvýšení produkce potu z povrchu těla. Dále se může jednat o snížení tepové 
frekvence nebo naopak zvýšení podkožní cirkulace krve. Naopak aklimatizace na 
studené prostředí představuje snížení povrchové teploty pokožky snížením podkožní 
cirkulace krve, ale většinou se zde jedná o adaptaci chováním člověka. 
 
 

4.2.3 Psychologická  adaptace 
Psychologické přizpůsobení popisuje skutečnost, kdy očekávání člověka ovlivňují 
jeho tepelnou vnímavost. Fyzikálně je možné psychologickou adaptaci 
charakterizovat jako že, opakované vystavení strainu prostředí vede k zeslabení obav 
z účinků daného prostředí. Statický model tepelné pohody nemá možnost postihnout 
tuto adaptaci, protože vztah mezi fyziologickým strainem, tepelnou vnímavostí a 
pociťovanou nepohodou považuje za neměnný. 
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Vliv očekávání ve výzkumu tepelné pohody poprvé popsal ve své práci McIntyre 
(1980): ”Reakce člověka na teplotu, která není optimální, bude hodně záviset na jeho 
očekávání, osobnosti (povaze) a na tom, co v daném okamžiku dělá.” 
 
Výzkumy z posledních let ukazují, že psychologické přizpůsobení může ve 
skutečnosti hrát nejvýznamější roli ve vysvětlení rozdílů mezi zjištěnými a 
předpokládanými reakcemi organismu (tepelná vnímavost a akceptovatelnost) na 
vnitřní prostředí. Konkrétně je možno pozorovat rozdílné reakce lidí v různých 
typech interiérů (klimatická komora vs. rodinný dům vs. kancelář) nebo v rozdílných 
typech budov (plně klimatizované budovy vs. budovy s přirozeným větráním). 
 
 

4.3  OPTIMÁLNÍ  OPERATIVNÍ  TEPLOTA 

Výzkum tepelné pohody přímo v intriérech, kde lidé pobývají, je podmínkou pro 
zachycení jejich adaptace na konkrétní podmínky. Avšak nevýhodou těchto výzkumů 
je, že měřené parametry vnitřního vzduchu nemívají přesnost a úplnost, jako při 
měření v klimatické komoře. Většina výzkumů tepelné pohody ve skutečných 
interiérech se skládá z dotazníku, který vyplňují uživatelé daného interiéru a z měření 
parametrů vzduchu, z nichž nejdůležitější je teplota vnitřního vzduchu nebo lépe 
globe teplota. 
 

4.3.1 Optimální teplota podle Brager & de Dear 
Americká norma pro hodnocení tepelné pohody (kap. 3.3) vede v praxi k tomu , že 
většina nově stavěných budov je plně klimatizována, aby byly celoročně zajištěny 
doporučené parametry vnitřního vzduchu. To však vede k narůstající spotřebě 
energií,  což je v rozporu s celosvětovou snahou o snížení emisí.  
 

 
 
Obr. 4.2  Geografické rozložení budov, ve kterých probíhal výzkum tepelné pohody 
v rámci ASHRAE projektu RP-884 
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Na základě těchto skutečností začal v 80. letech rozsáhlý výzkum v oblasti tepelné 
pohody sponzorovaný ASHRAE. V druhé polovině 90. let bylo v rámci projektu RP-
884 vyhodnoceno zhruba 21 000 dat získaných ze 160 administrativních budov na 
čtyřech kontinentech (de Dear, Brager, 1998) – viz obr. 4.2. 
 
Většinu budov z této databáze bylo možno rozdělit do dvou kategorií: 
 

Budovy s přirozeným větráním (bez chlazení), s možností otevírat okno • 
• Budovy s centrální regulací (vytápění, chlazení, větrání), bez možnosti 

otevírat okno 
 

Adaptivní model založený na teplotě venkovního vzduchu v sobě již zahrnuje 
průměrnou izolaci oblečení osob odpovídající dané teplotě. Proto zde není potřeba 
dělení na letní a zimní období, jako tomu je u tradičního modelu tepelné pohody. 
 
 

4.3.1.1 Přirozeně větrané budovy 
Lidé pobývající v interiérech s přirozeným větráním projevují velkou schopnost 
adaptace na dané prostředí, a to i s ohledem na dřívější zkušenosti a zvyklosti 
z takovýchto interiérů. Předpokládá se, že tepelná rovnováha lidského těla s okolním 
prostředí zde není bezpodmínečně nutná k docílení pocitu tepelné pohody. 
 
Ze získaných dat byla sestavena statistická závislost optimální operativní teploty 
(topt), kdy lidé pociťovali tepelnou pohodu, na průměrné venkovní efektivní teplotě 
(tef) – viz rovnice (4.1). 

 

efopt tt .255,09,18 +=                                                                                     (4.1) 
 

Rovnice (4.1) platí pro rozmezí venkovní efektivní teploty 5 < tef < 33 oC 
Doporučené rozmezí operativní teploty pro dosažení 90 % spokojenosti osob je v 
rozmezí topt ± 2,5 oC a je  zakresleno na obr. 4.3. 
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Obr. 4.3 Závislost optimální operativní teploty topt (0C) (s rozmezím pro 90 % 
spokojenost) na průměrné   venkovní efektivní teplotě tef (0C), pro přirozeně větrané 
budovy (de Dear, Brager, 1998) 
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Při porovnání optimální operativní teploty vypočítané podle statického modelu 
tepelné pohody (PMV/PPD index) a pomocí adaptivního modelu – rovnice (4.1) 
zjistíme, že lidé jsou v interiérech s přirozeným větráním ochotni akceptovat 
podstatně větší rozsah teplot – viz obr. 4.4. Tento rozdíl je vysvětlován právě velkou 
schopností adaptace a nižšími nároky  (očekáváním) na parametry interiéru. 
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                                             Průměrná venkovní efektivní teplota 

 
Obr. 4.4 Porovnání optimálních operativních teplot dosažených podle adaptivního 
modelu a tradičního PMV modelu pro přirozeně větrané budovy (de Dear, Brager, 
1998) 

 
 

4.3.1.2 Klimatizované budovy 
Lidé pobývající v klimatizovaných interiérech mají naopak vysoké požadavky na 
parametry interiéru a pokud nemají možnost individuální regulace parametrů 
vnitřního vzduchu, projevují minimální schopnost adaptace na konkrétní podmínky. 

 
Statistická závislost operativní teploty (topt), kdy lidé pociťují tepelnou pohodu, na 
průměrné venkovní efektivní teplotě (tef) se vypočítá podle rovnice (4.2). 

 

efopt tt .04,06,22 +=                                                                                      (4.2) 
 

Rovnice (4.2) platí pro rozmezí venkovní efektivní teploty –5 < tef < 33 oC 
 
Na základě této rovnice je doporučené rozmezí operativní teploty pro dosažení 90 % 
spokojenosti osob v rozmezí topt ± 1,2 oC a je znázorněno na obr. 4.5. 
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Obr. 4.5 Závislot optimální operativní teploty topt (0C) (s rozmezím pro 90 % 
spokojenost) na průměrné   venkovní efektivní teplotě tef (0C), pro klimatizované 
budovy (de Dear, Brager, 1998) 

 
 

Porovnáme-li optimální operativní teploty zjištěné pomocí statického modelu tepelné 
pohody (PMV/PPD index) a pomocí adaptivního modelu – rovnice (4.2) zjistíme, že 
vypočítané optimální teploty se velmi dobře shodují – viz obr. 4.6. Znamená to, že 
v klimatizovaných budovách, kde lidé nemají kontrolu nad parametry vlastního 
prostředí, jejich pocit tepelné pohody závisí na tepelné rovnováze těla s okolním 
prostředím, tak jak předpokládá index PMV. Pro zjištění optimálních parametrů je 
tedy možno použít statický model tepelné pohody – viz. kapitola 3. 
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Obr. 4.6 Porovnání optimálních operativních teplot dosažených podle adaptivního 
modelu a tradičního PMV modelu pro klimatizované budovy (de Dear, Brager, 1998) 
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Z obrázků 4.4 a 4.6 vyplývají dvě základní zjištění: 
 

Strmější závislot optimální operativní teploty na venkovní teplotě u přirozeně 
větraných budovov (obr. 4.4) oproti klimatizovaným budovám (obr. 4.6) 
ukazuje, že uživatelé klimatizovaných budov se adaptují na úzké rozmezí teplot, 
které je konstantně vytvářené systémy techniky prostředí. Naproti tomu 
uživatelé přirozeně větraných budov mají možnost preference širšího rozmezí 
teplot, které je více závislé na venkovním klimatu. 

• 

• 
 

Porovnání zjištěných a předpokládaných optimálních teplot ukazuje význam 
adaptace v těchto dvou typech budov. V klimatizovaných budovách jsou 
prakticky shodné zjištěné a předpokládané optimální teploty vypočítané podle 
PMV indexu. To znamená, že adaptace chováním, kterou je možno zahrnout do 
PMV indexu (změna oblečení), plně nahrazuje závislost optimální operativní 
teploty na venkovních klimatických podmínkách. Avšak u přirozeně větraných 
budov byly zjištěny jiné optimální teploty oproti předpokládaným (podle PMV 
indexu). Tento rozdíl je vysvětlován psychologickou adaptací, kterou není 
možno zahrnout v PMV indexu. 

 
V běžné praxi by však bylo velmi obtížné zjišťovat průměrnou venkovní efektivní 
teplotu. Z meteorologických měření jsou ale běžně dostupné údaje o průměrné 
měsíční teplotě venkovního vzduchu. Proto byla pro přirozeně větrané budovy, kde 
dochází k rozdílům mezi zjištěnou a předpokládanou optimální teplotou, přepočítana 
optimální operativní teplota topt (oC) v závislosti na průměrné měsíční teplotě 
venkovního vzduchu ta,out (oC). Tato rovnice (3.3) je uvedena v kapitole 3.3.2 (Návrh 
nové ASHRAE 55-92). 
 
 

4.3.2 Optimální teplota podle  Humphreys & Nicol 
V 70. letech začali Humphreys a Nicol (1972) pracovat na teorii adaptivní tepelné 
pohody. Tato teorie říká, že pokud mají uživatelé budovy možnost adaptovat se na 
parametry interiéru – změnou oblečení, regulace nebo místa pobytu, jsou ochotni 
tolerovat parametry vzduchu, které vybočují z doporučených parametrů podle norem 
založených na tradičním modelu tepelné pohody. 
 
Na základě dalších výzkumů Humphreys stanovil závislot optimální teploty 
interiérového vzduchu podle průměrné měsíční teploty venkovního vzduchu – viz. 
obr. 4.7. 
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Obr. 4.7  Závislost optimální teploty interiérového vzduchu na průměrné měsíční 
teplotě venkovního vzduchu (Humphreys, 1978) 

 
V 90. letech Humphreys a Nicol (1995) publikovali závislost optimální teploty 
interiérového vzduchu na základě „pracovní průměrné venkovní teploty“ (running-
mean outside temperature) – rovnice (4.4) až (4.6). 
 

                                                                            (4.4) ( ) 11 .1. −− −+= n
DM

n
RM

n
RM tctct

etdt n
RMC += .                  tRM > f 0C                                                              (4.5) 

gtC =                              tRM < f 0C                                                              (4.6) 

 
kde : 

n
RMt  - pracovní průměrná venkovní teplota ve dni „n“, (0C) 

1−n
RMt  - pracovní průměrná venkovní teplota ve dni „n - 1“, (0C) rná venkovní teplota ve dni „n - 1“, (

1−n

0C) 
1−n

DMt  - průměrná venkovní denní teplota ve dni „n - 1“, (0C) 
tC - komfortní (optimální) teplota, (0C) 

c,d,e,f, - konstanty 
 
V rámci evropského projektu (Nicol, McCartney, 2001) byly zjišťovány konstanty 
c,d,e,f,g. Výsledné hodnoty pro Evropu jsou aplikovány v rovnicích (4.7) až (4.9). 
 

11 .2,0.8,0 −− += n
DM

n
RM

n
RM ttt                                                                              (4.7) 

39,19.302,0 80 += RC tt            tR80 > 10 0C                                                  (4.8) 

88,22=Ct                               tR80 < 10 0C                                                   (4.9) 
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4.3.3 Optimální teplota podle Jokla 
 
Jokl (1997, 1996) zjišťoval závislost vnitřní teploty vzduchu na venkovní teplotě v 
zimním období. Ve svém experimentu získal jak závislot skutečné teploty vnitřního 
vzduchu na venkovní teplotě,  tak závislost teploty preferované uživatelem na 
venkovní teplotě – viz. obr. 4.8. Experiment probíhal formou dotazníkové akce v 
otopné sezóně 1994/1995 v 67 bytech v Praze – Vysočanech. Byty byly vybaveny 
plynovým teplovodním vytápěním s možností regulace teploty vnitřního vzduchu 
podle individuálních požadavků uživatelů. 
 
Výsledky ukazují, že čím je nižší teplota venkovního vzduchu, tím vyšší se volí 
teplota vnitřního vzduchu, a to uvnitř termoregulačního rozmezí člověka. Skutečná 
teplota interiéru, není-li možné ji zvýšit s poklesem venkovní teploty, naopak klesá s 
postupující ztrátou akumulovaného tepla ve stavebních konstrukcích. 
 
 

 
Obr. 4.8  Preferovaná a skutečná teplota vzduchu a vytápěcí tepelný tok versus 
venkovní teplota vzduchu podle Jokla 
 
 

4.4 ZÁVĚR 

Adaptivní model tepelné pohody podle Brager & de Dear (kapitola 4.2.1), který 
rozděluje budovy na přirozeně větrané a klimatizované předpokládá, že preferovaná 
operativní teplota vnitřního vzduchu roste v závislosti na stoupající teplotě 
venkovního vzduchu. Pro přirozeně větrané budovy platí rovnice (4.1), a to v 
případě, že průměrná teplota venkovního vzduchu ta,out > 5 0C. Pro klimatizované 
budovy je udávána rovnice (4.2) pokud platí, že ta,out > -5 0C. V ostatních případech 
platí tepelná rovnováha vyjádřená formou PMV indexu, to znamená, že v otopném 
období se doporučuje udržovat konstantní operativní teplotu vnitřního vzduchu. 
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Adaptivní model tepelné pohody podle Humphreys & Nicol (kapitola 4.3.2) 
doporučuje udržovat konstantní operativní teplotu, pokud průměrná teplota 
venkovního vzduchu ta,out < 10 0C. V ostatních případech platí rovnice (4.8). Podle 
této závislosti preferovaná operativní teplota roste se stoupající teplotou venkovního 
vzduchu. 
 
Adaptivní model tepelné pohody podle Jokla je zaměřen pouze na chladné období 
roku (kapitola 4.3.3) a říká, že preferovaná teplota vnitřního vzduchu v zimním 
(vytápěcím) období roste s klesající teplotou venkovního vzduchu (obr. 4.8).  
Neudává však, od jaké teploty venkovního vzduchu platí tato závislost. 
 
Většina výzkumů v oblasti adaptivního modelu tepelné pohody byla prováděna v 
letním období (v oblastech mírného teplotního pásma) nebo v subtropických a 
tropických oblastech, kde jsou průměrné denní teploty venkovního vzduchu vyšší 
než jsou průměrné letní teploty v České republice. Je proto nutné posoudit, jestli je 
některý z výše zmiňovaných modelů tepelné pohody možno použít v podmínkách 
České republiky. V dalších kapitolách této práce je provedeno empirické ověření 
všech výše zmiňovaných modelů tepelné pohody a následně je provedeno analytické 
zhodnocení formou simulací energetické náročnosti systémů techniky prostředí pro 
zajištění tepelné pohody. 
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Kapitola  5  

EMPIRICKÉ OVĚŘENÍ MODELŮ 

TEPELNÉ POHODY 

5.1 ÚVOD 

Experimentální část mé práce byla zaměřena na ověření adaptivního modelu tepelné 
pohody, který bude součástí revidované normy pro hodnocení tepelných parametrů 
intriéru ASHRAE 55-1992r (Public Review Draft Standard 55). Konečný návrh 
revize této normy zavádí možnost hodnocení tepelné pohody v přirozeně větraných 
interiérech podle adaptivního modelu založeného na výsledcích výzkumu, které 
publikovali Brager a de Dear (1998, 2000) – viz. kapitola 4.3.1. Výzkum prováděný 
několik let v 160 budovách na 4 kontinentech byl však většinou prováděn v 
subtropickém pásmu nebo v teplém období roku v oblastech mírného pásma. Ve své 
práci jsem se proto zaměřila na chladné období roku v mírném teplotním pásmu - v 
České republice.  
 
Pro svůj výzkum jsem se rozhodla použít metody zjišťování tepelné pohody pomocí 
dotazníků a měření základních parametrů vnitřního vzduchu. V rámci této kapitola je 
provedena nejprve rekapitulace získaných údajů a následně je provedeno statistické 
vyhodnocení. 
 
 

5.2 DOTAZNÍKOVÁ AKCE 

Pro zjišťování tepelné pohody ve skutečných podmínkách byl sestaven dotazník – 
viz. příloha 1. Dotazník byl vytvořen tak, aby byl jednoduchý a srozumitelný pro 
uživatele interiéru, kteří ho budou vyplňovat a zároveň, aby byly zjištěny všechny 
potřebné údaje pro následnou analýzu získaných informací. 
 
 

5.2.1 Vybraná budova 
Budova pro výzkum tepelné pohody v konkrétních podmínkách byla vybrána na 
základě následujících kritérií: 
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Lokalita objektu - Praha • 
• 
• 

Účel objektu - administrativní budova 
Možnost individuální regulace teploty vzduchu v jednotlivých 
kancelářích 

 
Poslední kritérium – individuální regulace teploty – bylo důležité pro zachycení 
možnosti adaptace respondentů na konkrétní parametry interiérového vzduchu. 
Zároveň však toto kritérium velmi zúžilo možnosti výběru. Ukázalo se, že jen velmi 
málo nově postavených administrativních budov je vybaveno systémy techniky 
prostředí, které zajistí celoroční individuální regulaci teploty pro jednotlivé 
kanceláře. Navíc takto řešené budovy mívají velmi přísná bezpečnostní opatření a 
není možné v nich provádět žádný, byť akademický výzkum. 
 
Vybraná budova je situována v centru Prahy. Jedná se o administrativní budovu 
postavenou v 80. letech 20. století, kde převažují kanceláře a dispečinky řízení 
hromadné dopravy v Praze. Budova má vrstvenou obvodovou konstrukci s kovovými 
dvojitými okny. Půdorys objektu s vyznačenými kancelářemi, kde probíhal výzkum 
je na obr. 5.1 a 5.2. Na obr. 5.3. a 5.4. jsou pohledy do některých kanceláří. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.1 Půdorys 3. N. P. s vyznačenými kancelářemi kde probíhal výzkum 
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Obr. 5.2 Půdorys 4. N. P. s vyznačenými kancelářemi kde probíhal výzkum 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. 5.3 Pohled do místnosti 345 
 
      
 
                                                                                  Obr. 5.4 Pohled do místnosti 402 
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Jednotlivé kanceláře jsou vybaveny klimatizačními jednotkami GEKO 393 firmy 
GEA. Řízení klimatizačních jednotek je ve dvou úrovních. 
 

Ovládání v místnosti – ovládací modul umožňuje posunout žádanou 
hodnotu teploty o 30C směrem nahoru nebo dolů. Ovládací modul 
umožňuje zároveň volit otáčky ventilátoru. V každé místnoti je 
instalován okenní kontakt. Při otevřeném okně se jednotka automaticky 
vypne. 

• 

Ovládání dohlížecím systémem – centrální dispečink reguluje podle 
časového režimu teploty vnitřního vzduchu v jednotlivých kancelářích. V 
zásadě se zde jedná o komfortní (denní) a noční režim vytápění i 
chlazení. 

• 

 
Regulátory pro individuální regulaci jsou umístěny v jednotlivých kancelářích vždy 
naproti vlastní klimatizační jednotce, vedle dveří – viz obr. 5.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.5 Půdorys typické kanceláře s vyznačením umístění ovládacího modulu 
(regulátoru) a klimatizační jednotky 
 
 

5.2.2 Respondenti 
Výběr respondentů, kteří budou v určitých intervalech vyplňovat dotazník tepelné 
pohody vycházel z následujících kritérií: 
 

různé světové orientace okna kanceláře • 
• 
• 

1 až 2 lidé v kanceláři 
různé pohlaví a věk dotazovaných 
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Nejdůležitějším kritériem se nakonec ukázala ochota respondentů k vyplňování 
dotazníku. Charaktristika respondentů, kteří se zúčastnili výzkumu je uvedena v tab. 
5.1. 
 
Tab. 5.1  Charaktristika respondentů 
 
Respondent Pohlaví Věk Výška (m) Váha (kg) Plocha* 

2
310 žena 38 1,69 68 1,78
343 muž 52 1,71 82 1,94
344 muž 48 1,78 78 1,95
345 žena 52 1,70 66 1,76
402x muž 54 1,80 90 2,09
402xx muž 34 1,72 70 1,82
403x žena 43 1,58 63 1,64
403xx muž 31 1,72 80 1,93
416x muž 54 1,75 83 1,98
416xx muž 33 1,82 90 2,11

Průměrné hodnoty 43,9 1,73 77 1,9
 
*  Plocha těla je vypočítána podle rovnice (2.4) 
 
 

5.3 ZÍSKANÁ DATA 

Zjišťování tepelné pohody ve vybraných kancelářích předpokládalo spolupráci osob, 
které se ještě nikdy nesetkaly s podobným typem výzkumu. Proto bylo potřebné je 
nejprve seznámit s danou problematikou a vysvětlit, co je od nich požadováno. Jejich 
první reakce byly většinou stížnosti obecného charakteru, ale při odpovědích na 
konkrétní otázky již nebyli tak kritičtí. 
 

5.3.1 Subjektivní data 
Pomocí dotazníků jsem získala informace o stavu tepelné pohody jednotlivých 
respondentů, kteří hodnotili svůj tepelný pocit pomocí ASHRAE sedmibodového 
měřítka – viz tab. 5.2. Informace se týkali konkrétního okamžiku, kdy respondenti 
vyplňovali dotazník. V té době bylo také provedeno měření interiérové teploty, 
případně dalších parametrů vnitřního vzduchu. 
 
Dále respondenti vyplňovali formulář o jejich oblečení – viz tab. 5.3. Při vyplňování 
těchto údajů jsem s nimi zpočátku spolupracovala, aby nedocházelo k 
nesrovnalostem. 
 
Hodnoty izolace oblečení byly vypočítány podle kapitoly 2.4.2.2, kdy podle ČSN EN 
ISO 7730 se celková hodnota souboru izolace oblečení vypočítá jako suma dílčích 
hodnot izolace jednotlivých částí souboru oblečení. 
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Tab. 5.2  Zjištěné hodnoty tepelné pohody vyjádřené formou PMV indexu 
 
Respondent 1.12. 14.12. 18.1. 30.1. 8.2. 15.3. 
310 -0,5 0 1 1 1 0 
343 0 0 0 0  
344 0 0 0,5 0 0 0 
345 0 0 0 0 0 
402x 0 0 0 1 0 
402xx 0  -0,5 0 1 
403x -1 0 0 -1 2 
403xx 1 2 0 2 
416x 0  0,5 0,5 0,5  
416xx 0 0 0  

 
 
Tab. 5.3  Izolace oblečení dotazovaných osob 
 

Respondenti 1.12. 14.12. 18.1. 30.1. 8.2. 15.3. 
310 0,65 0,65 0,95 0,67 0,56 0,55 
343 0,56 0,56 0,56 0,54  
344 0,69 0,73 0,82 0,74 0,77 0,76 
345 0,61 0,58 0,61 0,48 0,55 
402x 0,66 0,66 0,58 0,58 0,67 
402xx 0,6  0,5 0,65 0,48 
403x 0,63 0,74 0,61 0,53 0,65 
403xx 0,83 1,04 0,77 0,65 
416x 0,46  0,61 0,65 0,57  
416xx 0,67 0,57 0,62 0,48 
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Obr. 5.6 Grafy průměrné hodnoty izolace oblečení s vyznačenou průměrnou 
odchylkou pro jednotlivé respondenty a dny, kdy byl prováděn výzkum 
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5.3.2 Fyzikální data 
Měření fyzikálních veličin pro posouzení tepelné pohody v intriéru bylo provedeno 
podle kapitoly 2.4.1 (Faktory prostředí). 
 

Teplota vzduchu ta – při každém měření byla zjišťována teplota vnitřního 
vzduchu pomocí teploměrů umístěných v každé kanceláři. Tyto 
teploměry jsou součástí termostatu pro individuální regulaci teploty a 
jsou napojeny na centrální počítač, z něhož jsem zjišťovala konkrétní 
hodnoty. Zjištěné hodnoty – viz tab. 5.4. 

• 

 
Rychlost vzduchu va – měření rychlosti vzduchu nebylo prováděno, ale 
protože si respondenti nestěžovali na rychlost proudění vzduchu v 
kanceláři (obtěžování průvanem), bylo uvažováno, že rychlost vzduchu 
je v doporučeném rozmezí a neovlivňuje tedy lokální nepohodu 
respondentů. 

• 

 
Vlhkost vzduchu rh – při prvním měření byla zjišťována relativní 
vlhkost vzduchu – viz tab. 5.4. Naměřená relativní vlhkost byla v 
doporučeném rozmezí a protože si respondenti nestěžovali na nízkou 
vlhkost vzduchu, další měření nebyla prováděna.  

• 

 
Sálání q – při jednom měření byla zjišťována asymetrie sálání – viz tab. 
5.4. Měření ukázala, že nedochází k nadměrné asymetrii sálání (chladný 
účinek okna), které by mohlo způsobovat lokální nepohodu. Další 
měření asymetrie sálání již nebyla prováděna. 

• 

 
 
Tab. 5.4  Naměřené fyzikální veličiny ve sledovaných kancelářích 
 

1.12. 14.12 18.1. 30.1. 8.2. 15.3.
Kancelář ta  

(0C) 
rh 

(%) 
ta 

(0C) 
qA * 

(W.m-2)
qB

* 
(W.m-2)

ta 
(0C) 

ta 
(0C) 

ta 
(0C) 

ta 
(0C) 

310 22,1 43 22,3 443 447 21,6 22,4 22,8 22,7
343 25,6 32 24,5 440 452 24,1 24,3 25,2 24,4
344 23,1 40 24,2 438 450 24,1 23,8 25,1 24,1
345 24,1 36 23,4 437 450 23,1 24,2 24,8 24,7
402 23,2 38 23,5 447 458 23,8 23,4 24,1 24,4
403 23,3 45 24,0 434 446 24,6 24,1 24,1 25,2
416 23,0 37 22,8 432 444 24,2 23,3 23,7 22,9

 
* sálání qA bylo měřené sálání od okna, sálání qB bylo měřené sálání z opačné strany 
(ode dveří) 

B
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5.4 STATISTICKÁ ANALÝZA ZÍSKANÝCH  HODNOT 

5.4.1 Popisná statistika zjišťovaných veličin 
Ze všech fyzikálních i subjektivních údajů, které byly získány v průběhu výzkumu 
byly vypočítány průměrné, minimální a maximální hodnoty a dále průměrné 
odchylky. Průměrná odchylka udává průměrnou hodnotu absolutních odchylek 
získaných hodnot od jejich střední hodnoty. Výsledky této statistické analýzy jsou 
uvedeny v tab. 5.5, kde jsou všechny údaje rozděleny podle dnů, kdy probíhala 
měření. 
 
Tab. 5.5  Průměrné, min. a max. hodnoty a průměrné odchylky (SD – standard 
deviation) pro zjištěné a vypočítané veličiny podle dnů , kdy docházelo k měření 
Datum měření 1.12. 14.12. 18.1. 30.1. 8.2. 15.3. 

průměr -0,21 0,13 0,35 0,25 0,19 0,63 
SD 0,31 0,22 0,52 0,33 0,48 0,78 
min -1 0 -0,5 0 -1 0 

Zjištěné 
PMV 

max 0 1 2 1 1 2 
průměr -0,35 -0,18 -0,11 -0,23 -0,21 -0,16 

SD 0,23 0,21 0,20 0,18 0,20 0,30 
min -0,8 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -0,7 

Vypočítané 
PMV 

max 0,2 0,2 0,5 0,1 0,3 0,2 
průměr 23,5 23,5 23,6 23,6 24,3 24,1 

SD 0,78 0,60 0,74 0,52 0,67 0,72 
min 22,1 22,3 21,6 22,4 22,8 22,7 

Zjištěná 
teplota ti

max 25,6 24,5 24,6 24,3 25,2 25,2 
průměr 23,8 23,5 24,0 23,7 24,7 23,8 

SD 0,84 0,60 0,41 0,28 0,50 0,77 
min 23,0 22,3 23,1 23,4 23,7 22,7 

Preferovaná 
optimální 
teplota topt max 25,6 24,5 24,6 24,1 25,2 24,7 

průměr 24,8 24,4 24,7 24,2 24,7 24,7 
SD 0,37 0,31 0,17 0,43 0,58 0,55 
min 24,2 23,9 24,4 23,7 23,7 23,8 

topt  
podle PMV 

max 25,6 25,0 25,0 24,1 25,2 25,5 
te denní 22,7 22,8 22,5 22,6 22,8 22,9 topt  

podle B&D te 
měsíční 22,6 22,6 22,7 22,7 22,7 22,8 

topt podle H&N 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 
průměr 0,60 0,68 0,69 0,68 0,58 0,60 

SD 0,05 0,07 0,15 0,05 0,06 0,08 
min 0,46 0,56 0,50 0,58 0,48 0,48 

Izolace 
oblečení 
Icl max 0,69 0,83 1,04 0,77 0,77 0,76 

okamžitá 5,8 9,3 -0,8 1,1 6,8 8,3 
denní 3,0 8,7 -2,0 0,4 5,5 7,0 

Teplota 
venkovního 
vzduchu měsíční 2,2 2,2 0,1 0,1 2,7 4,2 
pocit - neutrálně 71% 88% 50% 67% 50% 63% 
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Na obr. 5.7 jsou vypočítané optimální operativní teploty podle různých modelů 
tepelné pohody, které jsou zvýrazněny v tab. 5.5. 
 
Z tab. 5.5 je patrný mírný rozdíl mezi zjištěnou průměrnou teplotou vnitřního 
vzduchu a preferovanou teplotou, kdy uživatelé většinou preferovali mírně vyšší 
teplotu vnitřního vzduchu. 
 
Naopak je zde vidět rozdíl mezi zjištěnými pocity tepelné pohody, které uživatelé 
hodnotili podle ASHRAE měřítka (číselně pak pomocí PMV indexu) a mezi 
vypočítanými hodnotami PMV. V tomto případě by podle vypočítaných hodnot 
PMV měli uživatelé pociťovat větší nepohodu než ve skutečnosti pociťovali. 
 
Všechna měření byla prováděna v zimních měsících, ale získané hodnoty izolace 
oblečení jednotlivých respondentů odpovídají spíše letním hodnotám, které uvádějí 
současné normy. 
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Obr. 5.7 Vypočítané optimální operativní teploty podle několika modelů tepelné 
pohody 
 
Z grafu na obr. 5.7 je vidět rozdíl mezi optimálními operativními teplotami 
vypočítanými podle jednotlivých modelů tepelné pohody a mezi skutečně zjištěnými 
optimálními teplotami. Přičemž skutečně zjištěné optimální teploty jsou mezi 
optimálními operativními teplotami podle tradičního a obou uvažovaných 
adaptivních modelů tepelné pohody. 

 

5.4.2 Regresní analýza optimální operativní teploty 
Regresní analýza je jedna z metod matematické statistiky, která se používá k zjištění 
hodnoty proměnné na základě prováděných měření jiné proměnné veličiny. Pomocí 
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lineární regrese je možné získat hodnotu závislé proměnné Y na nezávislé proměnné 
X podle rovnice (5.1). 
 

( ) exfY +=                                                                                                 (5.1) 
 
kde náhodná chyba e vzniká např. jako chyba při měření nebo působením jiných 
náhodných jevů. 
 
Je potřeba najít regresní funkci f, známe-li n dvojic (x1, y1)...... (xn, yn), kde xi je 
hodnota nezávislé, vysvětlující proměnné Xi a yi je hodnota odpovídající závislé, 
vysvětlované proměnné Yi, přičemž předpokládáme, že platí rovnice (5.2) 
 

                  i = 1,......n                                                            (5.2) ( ) iii exfY +=
 
Regresní funkce f(x) má tvar rovnice (5.3) 
 

( ) xbbxf o .1+=                                                                                            (5.3) 
 
V tomto případě je nezávislou proměnnou X teplota venkovního vzduchu te v 
průběhu jednotlivých měření (denní nebo měsíční) a závislou proměnou Y je 
zjišťovaná optimální operativní teplota interiérového vzduchu topt. 
 
Provedením lineární regresní analýzy zjištěných hodnot pomocí programu Microsoft 
Excel jsem získala závislost optimální operativní teploty  topt na teplotě venkovního 
vzduchu ta,out.  
Tato závislot je charakterizována rovnicí (5.4) a je vyznačena na obr. 5.8. 
 

outaopt tt ,.04,024 −=                                                                                       (5.4) 
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Obr. 5.8  Zjištěná závislost optimální operativní teploty podle teploty venkovního 
vzduchu (pomocí programu Microsoft Excel) 
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Z rovnice (5.4) a následně z grafu na obr. 5.8 je patrný hlavní výsledek provedené 
dotazníkové akce. Preferovaná optimální teplota vnitřního vzduchu mírně stoupá s 
klesající venkovní teplotou. 
 
 
Následně jsem provedla lineární regresní analýzu pomocí programu Statgraphics 
Plus. Výsledky této analýzi jsou na obr. 5.9 a v tab. 5.6 doplněné o podrobnější 
vyhodnocení, které je součástí programového výstupu. 
 

 
Obr. 5.9 Statistická závislost optimální teploty na venkovní teplotě z naměřených 
hodnot (pomocí programu Statgraphics Plus) 
 
Na obr. 5.9 je zhruba uprostřed grafu vyznačena přímka, která představuje výsledný 
lineární model podle rovnice (5.5), jenž je výstupem z provedené analýzy. 
 

outaopt tt ,.01,09,23 −=                                                                                    (5.5) 
 
Obdobně jako u rovnice (5.4) se optimální teplota snižuje se stoupající venkovní 
teplotou. Avšak z následného zhodnocení všech výstupů vyplývá, že se nejedná o 
statisticky významnou závislost. 
 
Na obr. 5.9 je dále vyznačena konfidenční mez (hranice intervalu 95 % 
spolehlivosti) a předpokládaná oblast rozptylu případných dalších hodnot. 
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 Tab. 5.6  Statistické vyhodnocení naměřených hodnot programem Statgraphics Plus 
            

Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X
-----------------------------------------------------------------------------
Dependent variable: Topt
Independent variable: Te
-----------------------------------------------------------------------------
                               Standard          T
Parameter       Estimate         Error       Statistic        P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Intercept         23.935       0.172465        138.782         0.0000
Slope         -0.0110336      0.0333429      -0.330913         0.7427
-----------------------------------------------------------------------------

                           Analysis of Variance
-----------------------------------------------------------------------------
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Model                   0.0579754      1    0.0579754       0.11       0.7427
Residual                  18.0009     34     0.529439
-----------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             18.0589     35

Correlation Coefficient = -0.05666
R-squared = 0.321035 percent
R-squared (adjusted for d.f.) = -2.6107 percent
Standard Error of Est. = 0.727625
Mean absolute error = 0.583058
Durbin-Watson statistic = 1.19061 (P=0.0051)
Lag 1 residual autocorrelation = 0.34265

The StatAdvisor
---------------
   The output shows the results of fitting a linear model to describe
the relationship between Topt and Te.  The equation of the fitted
model is

   Topt = 23.935 - 0.0110336*Te

Since the P-value in the ANOVA table is greater or equal to 0.10,
there is not a statistically significant relationship between Topt and
Te at the 90% or higher confidence level.

   The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains
0.321035% of the variability in Topt.  The correlation coefficient
equals -0.05666, indicating a relatively weak relationship between the
variables.  The standard error of the estimate shows the standard
deviation of the residuals to be 0.727625.  This value can be used to
construct prediction limits for new observations by selecting the
Forecasts option from the text menu.

   The mean absolute error (MAE) of 0.583058 is the average value of
the residuals.  The Durbin-Watson (DW) statistic tests the residuals
to determine if there is any significant correlation based on the
order in which they occur in your data file.  Since the P-value is
less than 0.05, there is an indication of possible serial correlation.
Plot the residuals versus row order to see if there is any pattern
which can be seen.  
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5.5 ZÁVĚR 

Při vyhodnocování empirické části mé práce je potřeba zdůraznit, že se zde jedná o 
kombinaci dvou odlišných kategorií nashromážděných dat. V prvé řadě jsou to 
subjektivní data získaná od jednotlivých respondentů, která jsou ovlivněna jejich 
individualitou, např. fyzickou kondicí nebo psychologickým rozpoložením. Tyto 
subjektivní informace slouží společně se změřenými fyzikálními hodnotami jako 
vstupní data k následnému hodnocení problému. 
 

5.5.1 Respondenti a jejich hodnocení 
Z 10 respondentů, kteří se zúčastnili výzkumu byly 3 ženy a 7 mužů. Průměrný věk 
dotazovaných byl 43,9 let. Průměrná výška 1,73 m a průměrná váha 77 kg, přičemž 
běžně uvažovaný „průměrný člověk“ měří 1,7 m a váží 70 kg. 
 
Většina respondentů využívala možnosti vlastní volby optimální teploty vnitřního 
vzduchu pomocí termostatů umístěných v jednotlivých kancelářích. Někteří však 
dávali přednost vlastnímu přizpůsobení se konkrétní teplotě interiéru a proto měli na 
ovládacím modulu v kanceláři nastavený automat. 
 
Jeden z respondentů, žena - která si nejčastěji stěžovala na pocit chladna, uvedla do 
dotazníku jako jiné obtíže zdravotního stavu, že má nízký tlak. Z mého pohledu se 
však jednalo o nedostatečnou izolaci oblečení. 
 
Zjištěná průměrná hodnota izolace oblečení byla 0,64 clo. Evropská norma ISO 7730 
předpokládá pro zimní období hodnotu izolace oblečení 1,0 clo, americká norma 
ASHRAE 55-1992 předpokládá 0,9 clo. Zjištěná průměrná hodnota izolace oblečení 
se tedy podstatně více blíží letním hodnotám, protože obě normy předpokládají v 
letním období izolaci oblečení 0,5 clo. Nabízí se zde otázka, jestli uživatelé budovy, 
ve které probíhal výzkum, přizpůsobili své oblečení běžným teplotám vnitřního 
vzduchu nebo naopak. Jestli naměřené teploty vnitřního vzduchu byly dosaženy 
přizpůsobením k průměrné izolaci oblečení uživatelů. 
 
Respondenti v 65 % odpovědí hodnotili svůj pocit tepelné pohody jako optimální, v 
7 % hodnotili svůj pocit jako mírně chladněji až chladno a v 28 % odpověděli, že jim 
je mírně tepleji až teplo. 
 

5.5.2 Vlastní výsledky výzkumu 
Pomocí regresní analýzy jsem vyhodnotila zjištěné optimální teploty vnitřního 
vzduchu. Získaná závislost optimální teploty vnitřního vzduchu na teplotě 
venkovního vzduchu je charakterizována rovnicí (5.4) resp. (5.5). Z těchto rovnic 
vyplývá, že optimální teplota vnitřního vzduchu  mírně stoupá s klesající 
venkovní teplotou. 
 
Porovnáme-li toto zjištění s adaptivními modely tepelné pohody podle jednotlivých 
autorů, tak jak byly zmiňovány v kapitole 4, získáme graf na obr. 5.10. Optimální 
operativní teploty podle Brager & de Dear (B & D) i podle Humphreys & Nicol (H 
& N) jsou při teplotě venkovního vzduchu ta,out < 10 0C konstantní. Podle Jokla 
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stoupá optimální (preferovaná) teplota vnitřního vzduchu s klesající teplotou 
venkovního vzduchu. Optimální teploty podle Jokla jsou značně nižší než optimální 
teploty zjištěné při mém výzkumu, což může být dáno tím, že Jokl prováděl svá 
měření v bytech. Lidé v tomto případě platili přímé náklady za vytápění, proto je zde 
potřeba uvažovat vyšší stupeň osobního přizpůsobení a psychologické adaptace. 
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Obr. 5.10  Závislost optimální operativní teploty na teplotě venkovního vzduchu 
podle jednotlivých autorů. Optimum je získaná závislost podle rovnice (5.4) 
 
Autoři Brager & de Dear i Humphreys & Nicol uvádějí ve svých závěrech 
optimální operativní teploty. Jokl naopak uvádí teploty vnitřního vzduchu. Já 
jsem ve svém výzkumu zjišťovala teploty vnitřního vzduchu, protože v praxi je 
velmi obtížné zjistit přesně operativní teplotu. Uvažovala jsem tedy, že teplota 
vzduchu a střední radiační teplota jsou přibližně stejné, proto je možné 
zjištěnou teplotu vnitřního vzduchu považovat za operativní teplotu. 
 
Získaná rovnice (5.4) a následné porovnání jednotlivých modelů tepelné pohody 
mě však vede k závěru, že optimální teplota vnitřního vzduchu mírně stoupá s 
klesající teplotou venkovního vzduchu, avšak optimální operativní teplota je 
konstantní, protože klesá střední radiační teplota. Toto zjištění odpovídá 
Joklovým teoriím, že s klesající teplotou venkovního vzduchu lidé preferují 
vyšší teplotu vnitřního vzduchu, protože zároveň dochází k snižování 
akumulovaného tepla ve stavební konstrukci, což má za následek snížení střední 
radiační teploty a tím i operativní teploty. 
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Kapitola  6  

ENERGETICKÉ SIMULACE 

TEPELNÉ POHODY 

6.1 ÚVOD 

Normy pro hodnocení parametrů vnitřního vzduchu z pohledu zajištění tepelné 
pohody a zdraví uživatelů budov procházejí v současné době revizí. Snaha o 
vytvoření norem pro 3. tisíciletí může radikálně změnit dosavadní způsob hodnocení 
– viz. kapitola 4. Nové normy by měly zohlednit dva základní požadavky: 
 

• Snížení energetických nároků systémů techniky prostředí  
• Dosažení optimálních parametrů interiérového vzduchu pro max. možné 

procento uživatelů 
 
Nové postupy pro hodnocení parametrů vnitřního vzduchu je tedy potřeba posoudit 
nejen z hlediska dosažení tepelné pohody uživatelů – viz. kapitola 5, ale i z hlediska 
energetických nároků potřebných na dosažení doporučených parametrů vzduchu. Je 
nutné snížit spotřebu energie na provozování budov jak z pohledu snižujících se 
zásob tradičních zdrojů energie, tak z pohledu stále se zhoršujícího stavu ovzduší. 
Měření (nad USA) např. ukázala, že za poslední desetiletí se koncentrace CO2 v 
atmosféře zvyšovala každý rok o 0,4 % (Cox, Miro, 2001). A právě 35 % emisí CO2 
vzniká provozem budov (asi 20 % produkují bytové a 15 % občanské budovy). 
 
Na začátku 21. století však není možné řešit snížení spotřeby energie zhoršením 
tepelné pohody v interiérech, jako tomu bylo v době energetické krize v 70. letech 
20. století. Kdy např. americký prezident Jimmy Carter vyzíval občany své země, 
aby si snížili teplotu na jejich termostatu a oblékli si silný svetr. Zhoršení tepelné 
pohody se projeví na snížení produktivity a kvality práce, což jsou jedny z 
nejdůležitějších ukazatelů současnosti. Proto je velmi důležité řešit hodnocení 
optimálních parametrů vnitřního vzduchu v kontextu se spotřebou energie. 
 
Pro analýzu a návrh komplexních systémů jako je budova a její vnitřní prostředí se v 
současné době používá počítačové modelování a simulace. 
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6.2 SIMULAČNÍ PROGRAM 

Pro porovnání předpokládané potřeby energie na vytápění a chlazení typické 
kanceláře (viz kapitola 6.3) pro oba modely tepelné pohody (tradiční a adaptivní) 
bylo použito počítačových simulací pomocí prostředí ESP-r. 
 

6.2.1 Princip dynamických simulací 
ESP-r (Environmental System Performance – research) je vědecky orientované 
simulační prostředí vyvinuté na University of Strathclyde ve Skotsku, Velká Británie 
(ESRU, 1998).  ESP-r systém se trvale vyvíjí od roku 1974. Jeho cílem je imitovat 
provozní výkonnost budovy způsobem, který (Hensen, Clarke, 2000) 
 

odpovídá realitě • 
• 
• 

umožňuje použití od úvodního až do prováděcího projektového stádia 
poskytuje integrované hodnocení provozní výkonnosti 

 
Princip funkce ESP-r je simultánně-modulární. Znamená to, že rovnice toků energie 
a tekutin všech modulů a elementů jsou řešeny numerickými metodami simultánně 
ve zvoleném časovém kroku. Tím je zajištěna interakce jednotlivých částí systému. 
Tepelné toky, které jsou uvažovány při simulaci tepelné bilance místnosti v ESP-r 
jsou schématicky znázorněny na obr. 6.1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6.1  Přenos energie a hmoty v rámci budovy podle Clarka 
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6.2.2 Klimatická databáze  
Klimatická databáze představuje okrajové podmínky venkovního klimatu významně 
ovlivňující dynamické chování budov a systémů techniky prostředí (vytápění, větrání 
a klimatizace). 
 
Pro definování vnějších okrajových podmínek jsou v dynamických simulačních 
modelech vyžadována hodinová data šesti klimatických parametrů: 
 

teplota vzduchu měřená suchým teploměrem (0C) • 
• 
• 
• 
• 
• 

globální záření na horizontální plochu (W.m-2) 
difusní záření na horizontální plochu (W.m-2) 
směr větru (0) 
rychlost větru (m.s-1) 
relativní vlhkost (%) 

 
 
V České republice nebyla dosud uveřejněna detailní a komplexní databáze obsahující 
hodinové údaje všech požadovaných klimatických parametrů. Byla však vytvořena 
reprezentativní klimatická databáze TRY Praha (Dunovská, 1999), která splňuje 
požadovanou kvalitu a kvantitu vstupních dat pro simulační programy jako je ESP-r. 
 
Metodika tvorby TRY (Test Reference Year) je založena na sestavení referenčního 
roku z dvanácti měsíců vybraných z dlouhodobého souboru meteorologických dat. 
Pro vytvoření databáze TRY Praha byla zpracována klimatická data z 
meteorologické stanice Praha - Karlov  z období 1984 – 1997. Roční průběh teploty 
vzduchu a charakteristiky teploty vzduchu pro jednotlivé měsíce TRY Praha jsou na 
obr. 6.2 a v tab. 6.1. 
 

 
 
 
Obr. 6.2 Roční průběh teplot vzduchu v TRY Praha 

 
 
 

73 



Tradiční & adaptivní model tepelné pohody 

Tab. 6.1 Charakteristiky teploty vzduchu pro jednotlivé měsíce podle TRY Praha 
 

Teplota venkovního vzduchu (0C) Měsíc minimální maximální průměrná 
1 -12,4 9,8 -0,1 
2 -16,8 12,0 -3,1 
3 -2,9 14,8 4,5 
4 -2,2 24,2 8,4 
5 0,7 28,3 12,9 
6 3,5 29,1 15,4 
7 8,7 30,8 18,3 
8 7,0 31,2 18,1 
9 3,3 24,1 13,2 
10 -2,1 22,0 9,5 
11 -4,5 16,3 5,0 
12 -15,5 9,8 -0,7 

ROK -16,8 31,2 8,5 
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Obr. 6.3 Průběh průměrných měsíčních teplot podle několika zdrojů 

 
 

6.3 SIMULAČNÍ MODEL 

Pro simulace potřeby energie na vytápění a chlazení interiéru k dosažení optimálních 
parametrů vnitřního vzduchu podle jednotlivých modelů tepelné pohody jsem 
vytvořila model „typické kanceláře“. Jedná se o běžnou malorozměrovou kancelář 
pro dvě osoby (Hensen, 1994) – viz obr. 6.4.  
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Obr. 6.4 Model kanceláře použitý pro energetické simulace 
 
 
Charakteristické údaje simulované kanceláře: 
 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

                                                

Základní rozměry uvažované kanceláře: 3,5 x 5,4 x 2,7 m 
Okno: 2,4 x 1,5 m 
Tepelně-technické vlastnosti obvodových konstrukcí:  

               stěna ..... k = 0,39 W.m-2.K-1

               okno .......k = 2,75 W.m-2.K-1

Orientace okna: simulace byly provedeny pro orientaci okna na 4 světové 
strany 
Vnitřní tepelná zátěž: osoby - citelné teplo = 140 W, latentní teplo = 140 W 

                                                   zařízení kanceláře – citelné teplo = 300 W 
Provozní doba: 8,00 až 18,00 hodin 
Větrání: přívod venkovního vzduchu přirozeně nebo nuceně∗ 

                              v provozní době: výměna = 1,2 h-1, tj. 30 m3.h-1.os-1

                              mimo provozní dobu: výměna = 0,2 h-1

 
Podrobnější údaje o modelu vytvořeném v programu ESP-r jsou v příloze č. 2. 
 
 

6.4  REGULACE  TEPLOTY VNITŘNÍHO VZDUCHU 

Požadované výpočtové teploty vnitřního vzduchu byly určeny podle tradičního 
modelu tepelné pohody, který je představován evropskou normou ČSN EN ISO 7730 
a adaptivním modelem tepelné pohody podle Brager & de Dear, který jako jediný z 

 
∗ U přirozeného větrání nebude ve skutečnosti objemový průtok venkovního vzduchu konstantní. Tyto 
možné odchylky byly zanedbány, protože záměrem prováděných simulací bylo porovnat energetické 
nároky na vytápění a chlazení kanceláře podle jednotlivých modelů tepelné pohody. 
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dříve zmiňovaných adaptivních modelů stanovuje parametry vnitřního vzduchu v 
průběhu celého roku. Střední hodnoty optimálních teplot jsou uvedeny v tab. 6.2. Na 
obr. 6.5 jsou graficky vyznačena rozmezí optimálních teplot pro 90 % spokojenost 
uživatelů. 
 
Tab. 6.2 Střední hodnoty optimálních teplot pro jednotlivé měsíce 
 
ta, out       průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu (0C) 
topt [1]    tradiční model tepelné pohody (ČSN EN ISO 7730) – viz tab. 3.1  
topt [2]  adaptivní model tepelné pohody pro budovy s přirozeným větráním – viz     

rov. 4.1 a obr. 4.2 
topt [3]  adaptivní model tepelné pohody pro budovy s centrální regulací – viz rovnice 

4.2 a obr. 4.4 
 

Měsíc ta,out topt [1] topt [2] topt [3] 
1 -0,1 22,0 20,2 22,5 
2 -3,1 22,0 20,2 22,7 
3 4,5 22,0 20,2 22,8 
4 8,4 22,0 21,3 23,0 
5 12,9 22,0 22,4 23,2 
6 15,4 24,5 23,3 23,3 
7 18,3 24,5 23,4 23,3 
8 18,1 24,5 23,3 23,3 
9 13,2 22,0 22,8 23,2 
10 9,5 22,0 21,3 23,0 
11 5,0 22,0 20,2 22,8 
12 -0,7 22,0 20,2 22,6 
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Obr. 6.5  Požadované rozmezí optimálních teplot pro ČR podle tab. 6.2 
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Při použití adaptivního modelu tepelné pohody pro budovy s centrální regulací je 
požadovaná minimální teplota vnitřního vzduchu pro 90 % spokojenost v zimním 
období o 1,5 oC vyšší a naopak v letním období o 1,5 oC nižší než jsou požadované 
teploty podle současně platných norem. 
 
Při použití adaptivního modelu tepelné pohody pro budovy s přirozeným větráním je 
požadovaná minimální teplota vnitřního vzduchu pro 90 % spokojenost v zimním 
období o zhruba 2oC nižší než je požadovaná teplota podle současně platných norem. 
 
Z obr. 6.5 je patrné, že v přechodném období se situace může obrátit, což znamená, 
že max. teplota vnitřního vzduchu může být vyšší než podle současně platných 
norem. Ve skutečnosti tato situace závisí na tom, jestli měsíce květen a září budou 
spadat do letního nebo zimního období, protože současné normy nehovoří o 
přechodném období. 

 
 

6.5 VÝSLEDKY SIMULACE 

Simulace potřeby energie pro zajištění požadovaných parametrů vzduchu v typické 
kanceláři byly provedeny pro celoroční provoz. Výsledky je možno rozdělit do tří 
hlavních provozní období roku – na vytápěcí, chladící a přechodné období. 
 
Simulace jsem prováděla pro Českou republiku a Nizozemsko. V této práci jsou 
prezentovány pouze výsledky pro ČR. Výsledky pro Nizozemsko – viz (Hensen, 
Centnerová, 2001). 
 
Měsíční potřeby energie na vytápění a chlazení v České republice jsou pro jednotlivé 
světové orientace okna v grafech na obr. 6.6. až 6.9. 
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Obr. 6.6 Měsíční potřeby energie na vytápění a chlazení pro simulovanou kancelář s 
orientací okna na sever 
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Obr. 6.7 Měsíční potřeba energie na vytápění a chlazení pro simulovanou kancelář s 
orientací okna na jih 
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Obr. 6.8 Měsíční potřeba energie na vytápění a chlazení pro simulovanou kancelář s 
orientací okna na východ 
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Obr. 6.9 Měsíční potřeba energie na vytápění a chlazení pro simulovanou kancelář s 
orientací okna na západ 
 

6.5.1 Provozní stavy 

6.5.1.1 Vytápěcí období 
Požadované optimální teploty v zimním (vytápěcím) období jsou podle adaptivního 
modelu pro budovy s přirozeným větráním (T2) nižší než podle ČSN EN ISO 7730 – 
viz obr. 6.5. Proto i potřeba energie na vytápění je v tomto případě nižší. U budov s 
centrální regulací (T3) se však jedná o opak (požadované optimální teploty podle 
adaptivního modelu jsou v tomto případě vyšší a tedy i potřeba energie na vytápění 
je vyšší) – viz tab. 6.3.  
 
Tab. 6.3  Celkové a poměrné roční potřeby energie na vytápění typické kanceláře při 
různých orientacích prosklení, pro 3 typy požadovaných rozmezí optimálních teplot 
(topt) podle tab. 6.2.    
 

Orientace okna 
Sever Jih Východ Západ Typ 

(kWh) (%) (kWh) (%) (kWh) (%) (kWh) (%) 
1 541 100 365 100 450 100 415 100 
2 422 78 270 74 342 76 321 77 
3 704 130 478 131 582 129 530 128 

 
 

6.5.1.2 Chladící období 
Rozmezí požadovaných optimálních teplot v letním (chladícím) období je podle 
adaptivního modelu pro budovy s centrální regulací (T3) značně užší a max. teploty 
jsou nižší než podle ČSN EN ISO 7730 – viz obr. 6.5. Proto by se dalo předpokládat, 
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že i potřeba energie na chlazení bude pro tento adaptivní model značně vyšší. Avšak 
pro orientace okna jih a západ tomu tak zdaleka není – viz tab. 6.4. Vysvětlení je 
potřeba hledat v grafech na obr. 6.7 a 6.9. V přechodném období (hlavně v měsících 
květen a září) jsou značně velké potřeby energie na chlazení pro typ 1, tedy pro 
variantu, která uvažuje optimální teploty podle ČSN EN ISO 7730. V této variantě 
jsem měsíce květen a září zařadila do vytápěcího období (v souladu s vyhláškou 
ministerstva průmyslu a obchodu č. 245/95 Sb) a s tím souvisí i nižší max. 
požadované teploty než podle varianty T3 (adaptivní model s centrální regulací). 
 
Pro budovy s přirozeným větráním (T2) je max. požadovaná teplota v letních 
měsících prakticky totožná s max. požadovanou teplotou podle ČSN EN ISO 7730 – 
viz obr. 6.5. V přechodném období (květen a září) je však max. požadovaná teplota 
vyšší než podle T1 a proto jsou i celkové roční potřeby energie na chlazení nižší – 
viz tab. 6.4. 
 
Tab. 6.4 Celkové a poměrné roční potřeby energie na chlazení typické kanceláře při 
různých orientacích prosklení, pro 3 typy požadovaných rozmezí optimálních teplot 
(topt) podle tab. 6.2. 
 

Orientace okna 
Sever Jih Východ Západ Typ 

(kWh) (%) (kWh) (%) (kWh) (%) (kWh) (%) 
1 232 100 607 100 512 100 882 100 
2 192 83 541 89 456 89 813 92 
3 260 112 609 100 527 103 888 101 

 
 

6.5.1.3 Přechodné období 
Norma ČSN EN ISO 7730 pro návrh optimálních parametrů vnitřního vzduchu 
doporučuje pro kancelářské budovy dvě základní období – chladící a vytápěcí, aniž 
by přesněji definovala jejich časové rozmezí. Podle vyhlášky ministerstva průmyslu 
a obchodu č. 245/95 Sb, je vytápěcí období od 1. září do 31. května v závislosti na 
teplotě venkovního vzduchu. Při simulacích potřeby energie na vytápění a chlazení 
dané kanceláře jsem proto uvažovala skokovou změnu optimálních parametrů 
vnitřního vzduchu, čímž mohlo dojít ke zkreslení výsledných hodnot potřeby energie 
na chlazení, protože oba další uvažované modely (T2 a T3) předpokládají postupný 
přechod optimální teploty podle průměrné měsíční teploty venkovního vzduchu. 
 
 

6.5.2 Teploty venkovního vzduchu 

6.5.2.1 Venkovní efektivní teplota  
Adaptivní model tepelné pohody podle Brager & de Dear (1998) udává závislost 
optimální operativní teploty na venkovní efektivní teplotě. Z definice efektivní 
teploty (kapitola 2.5.2) vyplývá, že efektivní teplota v sobě kombinuje vliv teploty 
vzduchu, vlhkosti a radiace. Avšak ve zmiňovaném adaptivním modelu byly do 
venkovní efektivní teploty zahrnuty pouze dva z těchto faktorů, a to teplota a vlhkost 
venkovního vzduchu. Auliciems (1997), který uvádí, jak použít zmiňovaný adaptivní 
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model, doporučuje pro stanovení venkovní efektivní teploty použít  graf na obr. 
6.10. 
 

 
 
Obr. 6.10 Psychrometrický diagam pro určení efektivní teploty podle Auliciemse 
(1997) 
 
Z obr. 6.10 je patrné, že vlhkost vzduchu má vliv na efektivní teplotu až od teploty 
vzduchu okolo 20 oC a více. Průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu v České 
republice – viz obr. 6.3 prakticky nikdy nepřesáhne 20 oC, takže se dá říci, že 
venkovní efektivní teplota, tak jak je s ní uvažováno, se v podmínkách České 
republiky rovná teplotě venkovního vzduchu. 
 
 

6.5.2.2 Průměrná teplota venkovního vzduchu 
V adaptivním modelu tepelné pohody podle Brager & de Dear (1998) se 
předpokládá, že optimální operativní teploty budou zjišťovány podle průměrné 
měsíční nebo denní efektivní teploty venkovního vzduchu. Následně už je však 
uvažováno pouze s průměrnou měsíční teplotou (Brager, de Dear, 2000 a 2001). 
 
Na obr. 6.11 a 6.12 jsou zakresleny optimální operativní teploty pro Prahu v květnu 
2000 určené podle průměrné měsíční a denní teploty venkovního vzduchu. Z obrázků 
je patrné, že u budov s přirozeným větráním dochází ke značnému rozdílu mezi 
optimálními teplotami určenými na základě denních a měsíčních průměrných teplot 
venkovního vzduchu. 
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Optimální teploty pro variantu T2 v květnu 2000
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Obr. 6.11 Optimální operativní teploty pro Prahu v květnu 2000 pro budovy s 
přirozeným větráním 
 

Optimální teploty pro variantu T3 v květnu 2000
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Obr. 6.12 Optimální operativní teploty pro Prahu v květnu 2000 pro budovy s 
centrální regulací 
 

6.5.3 Definice kategorie budovy 
 
Budovy jsou podle původního návrhu (Brager & de Dear, 1998)  rozděleny do dvou 
základních typů: 
 

Budovy s centrální regulací systémů techniky prostředí = budovy s centrálním 
vytápěním, chlazením a nuceným větráním, kde uživatelé nemají žádnou 
možnost regulace parametrů vnitřního vzduchu a nemají možnost otvírat okna. 

• 
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Budovy s přirozeným větráním = budovy bez centrálně řízeného vytápění, 
chlazení a větrání, kde uživatelé mají možnost otvírat okna. Instalované 
vytápění je s individuální regulací. 

• 

 
V České republice jsou však velmi často stavěny budovy s přirozeným větráním a 
centrální regulací vytápění. Pak nastává problém do které kategorie patří taková 
budova. Je možné ji v zimě zařadit do první a v létě do druhé kategorie ? 
 
 

6.6 ZÁVĚR 

Při použití navrhované normy pro hodnocení tepelné pohody (podle Brager, de 
Dear, 1998) pro budovy s přirozeným větráním by se snížily náklady na 
vytápění, avšak spodní hranice požadované operativní teploty pro dosažení 
tepelné pohody 18oC je nerealisticky nízká. 
 
V letním období je horní hranice požadované operativní teploty na základě měsíčních 
hodnot pro oba zaváděné typy budov (T2 a T3) nižší než podle současně platných 
norem (T1) – viz obr. 6.5, což by představovalo zvýšení nákladů na chlazení v 
letních měsících. Ale kde je pak uvažovaná adaptace člověka, která říká, že se lidé v 
budovách s přirozeným větráním dokáží adaptovat na vyšší operativní teploty (resp. 
teploty vnitřního vzduchu) než udávají současné normy ? 
 
Na základě zjištěných poznatků je zřejmé, že původně navrhovaná norma pro 
hodnocení tepelné pohody (podle Brager, de Dear, 1998) není v této podobě 
vhodná pro aplikaci v České republice.  
 
Z pohledu požadovaných parametrů vnitřního vzduchu bychom v zimním období 
získali nerealisticky nízké min. operativní teploty pro budovy s přirozeným větráním. 
V letním období jsou naopak max. operativní teploty pro budovy s centrální regulací 
velmi nízké. 
 
Z pohledu energetických nároků na provoz systémů techniky prostředí se v 
konečném důsledku nejedná o jejich reálné snížení, aniž by nedošlo k zhoršení 
optimálních parametrů vnitřního vzduchu v porovnání se současně platnými 
normami (ČSN EN ISO 7730 příp. ANSI/ASHRAE 55-92). 
 
Prakticky totožné závěry prováděných simulací jsou i pro další stát ležící v oblasti 
mírného pásma - Nizozemsko (viz - Hensen, Centnerová, 2001). 
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Kapitola  7  

ZÁVĚR 

7.1 CELKOVÉ SHRNUTÍ 

Problematika tepelné pohody je velmi široká a důležitá oblast současné vědy, protože 
se dotýká prakticky každého z nás. Všichni někde bydlíme, pracujeme, trávíme svůj 
volný čas apod. Až 90 % svého času pobýváme v budovách a proto je velmi důležité, 
abychom se v takovém uměle vytvořeném prostředí cítili příjemně, abychom 
pociťovali tepelnou pohodu. 
 
Pět základních lidských smyslů, kterými vnímáme okolí, jsou: sluch, zrak, čich, chuť 
a hmat. Pomocí posledního ze jmenovaných smyslů vnímáme také teplo a chlad. 
Tepelné senzory jsou tak jako senzory hmatu umístěny v kůži a proto je naše tepelné 
vnímání nejpřesnější při dotyku. Tyto senzory nás neinformují o teplotě věcí, kterých 
se dotýkáme nebo vzduchu, který nás obklopuje, ale o tepelném proudění. Necítíme 
tedy teplotu, ale teplo, které proudí z nebo do našeho těla. A právě základní 
podmínkou pro docílení tepelné pohody je roznováha mezi teplem, které proudí do 
(z) lidského těla a teplem, které mu odebírá (předává) okolní prostředí. 
 
Samotná tepelná roznováha lidského těla s okolním prostředím však ještě nemusí 
znamenat tepelnou pohodu. Ve skutečném životě se lidé pohybují z jednoho 
teplotního prostředí do druhého a právě na toto střídání teploty jsou tepelné senzory 
nejvíce citlivé. Při přechodu z jednoho teplotního prostředí do druhého, kdy je 
porušena tepelná rovnováha, se zapojují termoregulační mechanismy lidského těla, 
aby došlo k jejímu obnovení. 
 
Při návrhu budov a jejich technického zařízení se řídíme podle norem, které 
předpokládají ustálené (rovnoměrné) prostředí. Znamená to např., zajistit konstantní 
teplotu ve všech kancelářích a dalších podobných prostorách. Současné 
technologické možnosti v oboru techniky prostředí, kam patří vytápění, větrání i 
klimatizace, nám to umožňují. Ale je to to nejlepší ? 
 
Krása našeho světa spočívá v jeho různorodosti. Ve spoustě barev, vůní, zvuků, a 
také teplot. V zimě se těšíme, že vysvitne slunce a bude tepleji, v letních vedrech se 
naopak těšíme, až bude oblačno a ochladí se. Lidé mají v přírodě rádi různorodost. 
Tak proč nepřijmout tuto filozofii i v budovách ? 
 
Teorie adaptivního modelu tepelné pohody říká, že uživatelé interiérů nejsou 
pasivními příjemci tepelného prostředí, ale podílejí se na vlastní adaptaci tomuto 
prostředí. Stupeň adaptace na okolní prostředí (vnitřní i venkovní) závisí nejen na 

 85



Tradiční & adaptivní model tepelné pohody 

fyziologických možnostech lidského těla, ale hlavně na ochotě lidí. Právě tzv. 
psychologické přizpůsobení, kdy zvyky a očekávání člověka ovlivňují jeho tepelnou 
vnímavost a ochotu se přizpůsobit, může hrát nejvýznamější roli při subjektivním 
hodnocení tepelné pohody. A pocit tepelné pohody je subjektivní. Dva různí lidé 
mohou při stejných okrajových podmínkách hodnotit vnitřní prostředí rozdílně. 
 
Zajistit variabilitu vnitřního prostředí v místě a čase vyžaduje zařízení techniky 
prostředí s individuální regulací. V plně klimatizované budově se jedná o regulaci 
teploty vzduchu, v neklimatizované budově alespoň o možnost otevírat okno. 
Výzkumy ukazují, že lidé v plně klimatizovaných budovách si jsou vědomi možností 
techniky a proto jejich ochota se přizpůsobit vnitřnímu prostředí je minimální. 
Naopak lidé v neklimatizovaných budovách podvědomě očekávají, že parametry 
vnitřního vzduchu budou ovlivněny počasím (parametry venkovního vzduchu) a jsou 
ochotni se tomu přizpůsobit. 
 
Ve své práci jsem se zaměřila na aplikaci tradičního i adaptivního modelu tepelné 
pohody v podmínkách České republiky a jejich následné posouzení. Experimentálně 
jsem zjišťovala platnost obou modelů tepelné pohody v klimatizované budově s 
individuální regulací v zimním období, které na rozdíl od letního období ještě není 
dostatečně ověřeno v praxi. Statistické vyhodnocení dotazníkové akce, kterou jsem 
prováděla v zimě 2000/2001 ukazuje, že adaptivní modely tepelné pohody, tak jak 
byly dosud publikovány, nejsou z pohledu optimálních parametrů vnitřního vzduchu 
vhodné pro aplikaci v České republice v zimním období. Ze svých 
experimentálních měření jsem získala vlastní empirickou závislost optimální 
teploty vnitřního vzduchu na teplotě venkovního vzduchu pro zimní období v 
České republice, kdy s klesající teplotou venkovního vzduchu mírně stoupá 
preferovaná (optimální) teplota vnitřního vzduchu. Bohužel, tato závislost není 
statisticky dostatečně významná. 
 
V další části své práce jsem se věnovala analýze spotřeby energie na vytápění a 
chlazení interiérů při aplikaci tradičního a adaptivního modelu tepelné pohody v 
České republice. Výsledky počítačových simulací, které jsem použila pro 
celoroční analýzu spotřeby energie ukazují, že ani z pohledu energetické 
náročnosti není velkým přínosem v České republice aplikovat posuzovaný 
adaptivní model tepelné pohody. Naopak v našem podnebí (mírné teplotní pásmo) 
jsou požadované parametry vnitřního vzduchu pro klimatizované budovy ještě 
přísnější a jejich dodržení by bylo energeticky náročnější než podle současně 
platných norem, které jsou založeny na tradičním modelu tepelné pohody. 
 
Při studiu problematiky tepelné pohody jsem dospěla k těmto dílčím závěrům : 
 

Základním předpokladem pro docílení tepelné pohody je tepelná rovnováha 
lidského těla s okolním prostředím. 

• 

• 

• 

• 

Udržovat celoročně konstantní teplotu vnitřního vzduchu je ekonomicky 
velmi náročné a v našem teplotním pásmu to ani není přirozené.  
Čtyři roční období, která se u nás střídají, by se měla částečně promítnout i 
do teploty vnitřního vzduchu.  
Aby bylo možno docílit co největší spokojenosti lidí s parametry vnitřního 
vzduchu, je nutné navrhovat takové systémy techniky prostředí, které zajistí 
individuální regulaci. 
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Zajištění tepelné pohody v interiérech budov by mělo být základní podmínkou jak při 
jejich návrhu, tak při vlastním provozu budov. Dalším stupněm pak je, když lidé 
pociťují nejen tepelnou pohodu, ale i tepelné potěšení z pobytu v interiéru.  
 
Jak již bylo řečeno, okolní svět vnímáme pěti základními smysly. Čím více smyslů se 
zapojí do vnímání okolního prostředí, tím větší a hlubší je výsledný pocit. To 
samozřejmě platí i pro tepelný pocit. Nejznámějším příkladem je oheň. Oheň, který 
od pradávna lidé používali jako zdroj tepla, není ani v současné přetechnizované 
době zapomenut, ba naopak. Oheň nejen že zvyšuje teplotu vzduchu, ale příjemně 
sálá, jeho stále se měnící (pohybující) plameny vydávají příjemné světlo. Dalšími 
smysly vnímáme kouř a zvuk praskajícího dřeva. Teplo z ohně tedy vnímáme všemi 
smysly a proto je tak intenzivní, proto když je v interiéru krb s ohněm, lidem se 
automaticky evokují příjemné pocity – pociťují tepelné potěšení. 
 
K tomu, aby lidé pociťovali v interiéru tepelné potěšení, nestačí jen zajištění 
optimálních parametrů vnitřního vzduchu s možností individuální regulace. Je 
potřeba spolupracovat s architektem a spojit „příjemné s užitečným“, tedy funkci 
zařízení techniky prostředí s architekturou interiéru. Stále bychom však měli mít na 
zřeteli, že: „Nejprve je potřeba zajistit optimální teplotu a teprve potom zjišťovat 
případné další faktory nepohody, protože jejich vliv se může ukázat jako 
zanedbatelný.“ (McIntyre). 
 
 

7.2 PŘÍNOSY  DISERTAČNÍ  PRÁCE 

Disertační práce shrnuje současné dominantní poznatky z oblasti tepelné pohody. 
Část týkající se adaptivního modelu tepelné pohody prezentuje jeden z hlavních 
směrů, kterými se současná věda v této oblasti zabývá a obsahuje skutečnosti, které 
dosud nebyly v české odborné literatuře publikovány. 
 
V experimentální části disertační práce je provedeno porovnání všech hlavních 
modelů tepelné pohody doposud publikovaných ve světové literatuře pro klimatické 
podmínky  České republiky. Jedním z hlavních přínosů je vytvoření vlastní 
empirické závislosti optimální teploty vnitřního vzduchu na teplotě venkovního 
vzduchu v zimním období pro Českou republiku. Matematická závislost byla 
získána použitím metod statistické analýzi, po předchozím výzkumu, který byl 
proveden pomocí dotazníkové akce. 
 
Disertační práce obsahuje analýzu celoroční potřeby energie na vytápění a 
chlazení typické kanceláře při jejím provozování podle tradičního i adaptivního 
modelu tepelné pohody a následné posouzení použitelnosti těchto modelů v 
podmínkách České republiky. 
 
Celkové shrnutí výsledků disertační práce dokládá, že adaptivní model tepelné 
pohody má pouze malý význam pro aplikaci v podmínkách České republiky. 
Nicméně teorie adaptivního modelu tepelné pohody dává předpoklady ke snížení 
potřeby energie na provozování budov (zvláště na chlazení) a s tím spojené produkce 
škodlivin, což je problematika se vzrůstající naléhavostí. 
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