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1  ÚVOD 
V úvodu bych ráda upřesnila, že se práce zabývá pouze vybranými systémy 

technických zařízení budov (TZB), které přímo ovlivňují a utvářejí vnitřní klima 
budov - větrání a klimatizace, vytápění, stínění. Dále budu tyto vybrané systémy 
označovat zkratkou „systémy TZB-V“. Problematikou zdravotně technických 
instalací se v práci nezabývám, ačkoliv tato oblast také patří mezi obory TZB.   

  Pro zachování historických budov dalším generacím je nutná jejich památková 
obnova. U většiny nemovitých památek se však nelze spokojit pouze s obnovou 
historických konstrukcí, interiérů, mobiliáře a inventáře budovy, neboť to, co 
vdechuje budovám život, jsou systémy TZB-V. 

Systémy TZB-V obecně zajišťují v budovách požadované interní mikroklima 
(IM) = vnitřní prostředí. V této souvislosti se tedy setkáváme s různými druhy 
systémů, které měly za úkol zajistit optimální parametry daného vnitřního prostředí. 
Nejčastěji se jednalo o systémy fungující na základě jednoduchých fyzikálních 
principů (např. sálavé a teplovzdušné vytápění, přirozené větrání, chlazení odparem 
z vodního povrchu atp.). V praxi se nezřídka stává, že funkce některého z 
přirozených systémů TZB-V není správně pochopena, při památkové obnově se 
tento fakt zanedbá, a následně pak dochází ke zdánlivě nepochopitelné změně 
interního mikroklimatu, která může mít i fatální následky. Proto je důležité věnovat 
pozornost dostatečnému zkoumání, dokumentaci a obnově či rekonstrukci systémů 
TZB-V v nemovitých památkách. 

Předmětem a stěžejním smyslem mé disertační práce je tedy pochopení procesu 
péče o nemovité památky, se zaměřením na současný stav průzkumu a dokumentace 
systémů TZB-V. Dále se v práci zaměřuji na možnosti dočasného měření parametrů 
interního mikroklimatu v nemovitých památkách a na sestavení počítačového 
modelu, určeného k simulaci různých provozních stavů ve vybraných nemovitých 
památkách. 

2  SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
K pochopení přínosu a docenění významu mé disertační práce je nutné poukázat 

na prolnutí ryze technického oboru TZB s obecnou filozofií památkové péče.  
Na první pohled stojí každý z oborů na jednom pólu problematiky - památková 

péče podtrhuje historické hodnoty, TZB drží krok s novými trendy. Ve skutečnosti 
se však tyto dva protipóly prolínají a doplňují. Prostřednictvím dokumentace 
systémů TZB-V v nemovitých památkách lze postihnout vývoj jednotlivých systémů 
a jejich základní principy, které se dají s výhodou uplatnit i v současné době. To je 
jeden z důvodů, proč je důležité zaměřit se na průzkum a dokumentaci systémů 
TZB-V, kterými disponují nemovité památky. 

Při památkových obnovách a rekonstrukcích budov je nezbytné vypořádat se i s 
vhodným zajištěním potřebného stavu interního mikroklimatu pomocí systémů 
TZB-V. Filozofie památkové péče v tomto směru razí většinou jednu z následujících 
cest:  
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• Původní systémy TZB-V a jejich komponenty jsou zcela nahrazeny 
moderním zařízením.  

• Původní systémy TZB-V a jejich komponenty jsou částečně nebo zcela 
zrestaurovány a fungují dál. 

• Původní systémy TZB-V a jejich komponenty jsou částečně nebo zcela 
zrestaurovány či zakonzervovány a neplní dále svoji funkci. K zajištění 
požadovaného stavu interního mikroklimatu je využito moderní zařízení 
nahrazující stávající systém. 

Jak již bylo řečeno, řešená problematika není pouze doménou profese technická 
zařízení budov, ale postihuje širší spektrum oborů. Všechny obory jsou pak 
stmeleny do jedné hlavní oblasti, kterou je památková péče. 

2.1 PROCES PÉČE O NEMOVITÉ PAMÁTKY 
Potřeba společnosti zachovat a předat dál poselství, které s sebou nesla jednotlivá 

období naší doby, zformovala obor památkové péče. Lidé zjišťovali, že pro jejich 
společenský i vědecko-technický rozvoj je třeba poznat svoji minulost a pokud 
možno se z ní poučit. Tuto potřebu si uvědomovali i panovníci a zákonodárci, a tak 
se zásady památkové péče začaly postupně objevovat i v legislativě. 

V Českých zemích se setkáváme s prvními legislativními doporučeními v oblasti 
péče o památky ve 2. pol. 18. stol., za vlády Marie Terezie [1]. Postupem času 
začaly vznikat sdružení a organizace, které daly základ dnešnímu Národnímu 
památkovému ústavu (NPÚ). 

Památková péče měla jako ostatní obory svůj vývoj. V průběhu let se vystřídaly 
různé názory a přístupy zejména co se týkalo realizace péče o památky. Každý z 
přístupů razil jinou filozofii. Avšak i přes veškeré rozpory mezi jednotlivými 
realizačními přístupy se většina publikací shoduje na tom, že v péči o nemovité 
památky je velmi důležité zkoumání a poznávání památky a její dokumentace. 
Z tohoto důvodu jsou různé typy průzkumů a dokumentace památek opěrným 
pilířem v procesu péče o nemovité památky. [2] 

2.2 PRŮZKUMY NEMOVITÝCH PAMÁTEK 
Všeobecně platí, že jednotlivé průzkumy představují obecně uznávanou metodiku, 

jejímž cílem je nalézt, roztřídit, zdokumentovat a vyhodnotit veškeré informace a 
poznatky o nemovité památce. Proces památkové péče disponuje celou řadou 
průzkumů, které jsou rozděleny podle charakteristické oblasti, jíž se zabývají. Mezi 
nejvýznamnější komplexní průzkumy patří: archeologický výzkum, stavebně-
historický průzkum (SHP), specializované průzkumy, operativní průzkum a 
dokumentace (OPD). [2] [3] 
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2.3 SOUČASNÝ STAV EVIDENCE A DOKUMENTACE NEMOVITÝCH 
PAMÁTEK V ČR 

Evidencí památek se zabývá konkrétně §7 zákona 20/1987 Sb., České národní 
rady o státní památkové péči, který definuje Ústřední seznam kulturních památek 
(ÚSKP). Způsob evidence popisuje §3 a §6 prováděcí vyhlášky 66/1988 Sb. [4]  

Evidence je prakticky provedena dvěma způsoby: fyzicky a elektronicky. 
Fyzickou formou evidence jsou seznamy a kartotéky tzv. evidenčních listů nemovité 
kulturní památky. Elektronickou formu seznamů a evidence přestavuje informační 
systém (dále jen IS) MonumNet. [2] 

Na evidenci památky volně navazuje její dokumentace. Forma dokumentace je 
opět fyzická a elektronická. Fyzická forma dokumentace představuje sbírku příloh. 
Fyzické sbírky příloh se nacházejí v archivech územních pracovišť NPÚ, do jejichž 
působnosti daná památka spadá. 

Dokumentace v elektronické podobě je zajištěna prostřednictvím integrovaného 
informačního systému památkové péče (IISPP). [2] 

2.4 INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ BUDOV (BIM) JAKO MOŽNOST 
DOKUMENTACE 

Smyslem celého tohoto procesu je usnadnění výměny informací mezi subjekty 
zainteresovanými do jednotlivých fází životního cyklu stavby. 

Základní myšlenkou procesu BIM je vytvoření virtuálního modelu budovy 
složeného z prvků, které nesou určitý typ informací. Model si můžeme představit 
jako archiv strukturovaných informací o budově v podobě informačních databází. 
Informační databáze sdružují prvky, definované prostřednictvím atributů a 
parametrů, které mohou být jak společné pro soubor profesí (např. pro architekta, 
projektanta, specialistu TZB, statika) tak i specifické pro jednotlivé profese. [5] 

Důležitým předpokladem pro komunikaci mezi jednotlivými SW je existence 
otevřeného souborového formátu (nejobvyklejší IFC a ifcXML). Tento otevřený 
formát by měl navíc zajistit možnost dlouhodobé práce s daty tak, aby byly 
přístupné a funkční po celou dobu životnosti budovy. [5] 

2.5 TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ MIKROKLIMA NEMOVITÝCH PAMÁTEK 
Některé provedené změny (např. stavební úpravy, změny charakteru užívání, 

změny provozu) mohou mít negativní dopad na stav vnitřního prostředí v budově. 
Všechny tyto úpravy mohou ovlivnit průběh teploty ti a relativní vlhkosti φi 
v místnostech nebo zde může docházet i ke změnám charakteru proudění vzduchu. 
Zmíněné tři parametry - teplota, vlhkost a proudění vzduchu - jsou nejzásadnější jak 
z pohledu památkové péče, tak z pohledu systémů TZB-V. 

Proto je nutné při veškerých stavebních i funkčních změnách počítat současně 
s revizí systémů TZB-V a jejich provozních stavů a také s revizí samotného provozu 
budovy (zde mám na mysli otvírací dobu, počty návštěvníků apod.). Je třeba 
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zamyslet se nad tím, zda jsou stávající systémy TZB-V schopné zajistit požadovaný 
stav interního mikroklimatu i po provedených úpravách. 

V souvislosti s utvářením vnitřního prostředí pomocí systémů TZB-V se v případě 
nemovitých památek můžeme obecně setkat se dvěma přístupy:  

• Požadované interní mikroklima lze uspokojivě zajistit provozem původních 
systémů TZB-V nebo jejich obnovou. 

• Požadavky na interní mikroklima vyžadují instalaci moderního systému 
TZB-V. (Pozn. zde je navíc ve většině případů vhodná i instalace 
monitorovacího systému, který komunikuje s jednotlivými členy systému 
měření a regulace (MaR)). 

Citlivější k výkyvům parametrů interního klimatu (ti a φi) jsou paradoxně neživé 
předměty (textilie, obrazy, knihy, spisy, dřevěná výzdoba nebo mobiliář). Dá se říci, 
že u archivních předmětů hlídáme především meze relativní vlhkosti φi. Teplota 
vnitřního vzduchu ti je však rovněž důležitá. Přijatelné meze vnitřní teploty a 
relativní vlhkosti jsou stanoveny s ohledem na typy materiálů, ze kterých je 
archivovaný předmět složen. Pro každý materiál existuje stav, kdy je při dané teplotě 
dosaženo rovnováhy mezi relativní vlhkostí vzduchu a vlhkostí materiálu. V tomto 
stavu materiál vlhkost ani neuvolňuje ani nepřijímá a nazýváme ho rovnovážná 
vlhkost. Pro různé materiály existují sorpční izotermy, které popisují závislost 
vlhkosti materiálu na relativní vlhkosti vzduchu při dané teplotě. [6] [7]  

Meze, ve kterých by se měl pohybovat stav vnitřního prostředí, mají pro zmíněné 
předměty mnohem menší (přísnější) rozsah, než je tomu u mezí pro pobyt osob. Při 
hodnocení vnitřního prostředí, určeného pro pobyt osob, však více než o teplotě a 
vlhkosti hovoříme o kvalitě tepelné pohody (podrobně definuje norma ČSN EN ISO 
7730). 

Pro ilustraci rozdílu mezi prostředím vhodným pro uchovávané předměty a 
prostředím vhodným pro pobyt osob jsem zvolila co nejobecnější srovnání (viz 
Tab. 1). 

Tab. 1 Ukázka rozmezí relativní vlhkosti a teploty, vycházející z požadavků pro různé 
kategorie vnitřního prostředí [zdroj:  [6] [8], zpracování: autor] 

Kategorie prostředí (typ doporučení) Rozmezí relativní vlhkosti RH (%) Rozmezí teploty (°C)

ICOM Recommendations  (1960), pro 
muzea, výstavy a  ga lerie [zdroj: 6]

50 ± 5                                                      
(se sezóní změnou < 20%)

18                                                       
(se sezóní změnou < 14K)

"Standardní hodnoty pro uchování 
uměleckých děl" [zdroj: 6]

50 - 60 18 - 20 

"Požadavek s tá lých kl imatických 
podmínek" pro umělecká  díla  [zdroj: 6]

50 ± 5 18 ± 2

Optimální požadavky pro pobyt osob 
[zdroj: 8]

30 - 70
20 ± 2 (min. 18, max. 27)                                                 

(pro PPD kategorie C)
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2.6 SYSTÉMY ZAJIŠŤUJÍCÍ INTERNÍ MIKROKLIMA 
V NEMOVITÝCH PAMÁTKÁCH 

Celá tato kapitola je v disertační práci věnována přehledu systémů vytápění, 
větrání a klimatizace, se kterými se můžeme nejčastěji setkat v souvislosti 
s nemovitými památkami. Dále je zde uvedena i možnost využívání přirozených 
přírodních vlivů při budování staveb. Tato kapitola zahrnuje i stínění budov.  

Základním fyzikálním předpokladem pro přirozené děje využívané systémy TZB 
v nemovitých památkách je pohyb tekutin. Disertační práce obsahuje v této kapitole 
výtah nejdůležitějších jevů a fyzikálních principů, které pohyb tekutin popisují. 
Jedná se o základní zákony mechaniky, termodynamiky a kinetické teorie plynů. 
Přirozené děje a jevy znali naši předkové už tisíce let a dokázali je využít ve svůj 
prospěch, aniž by je uměli exaktně popsat nebo zdůvodnit. Při stavbě budov se lidé 
řídili empirickými pravidly. Každá kultura si tak vytvářela vlastní know-how, které 
se formovalo na základě zkušeností po celé generace. Proto se už po staletí 
setkáváme v budovách s přirozeným větráním, teplovzdušným vytápěním nebo 
adiabatickým ochlazováním. 

I v dnešní době, kdy jsou nejnovější vědecké poznatky a metody na dosah ruky, 
není na škodu, ohlédnout se na know-how našich předků a pokusit se pochopit 
principy, které při návrhu systémů větrání, vytápění nebo chlazení používali. 
Zkoumání – pochopení – obnova případně vhodná náhrada těchto systémů, to je 
proces vedoucí k zachování nejen cenných historických interiérů, ale i celé budovy. 

2.7 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOSTUPNOSTI 
INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 

V disertační práci je tato kapitola zaměřena na přehled tištěných a elektronických 
informačních zdrojů dostupných v Čechách i v zahraničí, které se nejvíce zabývají 
problematikou spojenou s tématem mé práce.  

Z českých zdrojů bych jmenovala jako nejvýznamnější: publikace, webové 
stránky a archivy NPÚ; specializované semináře, konference a články organizované 
Společností pro techniku prostředí; normy ČSN EN tematicky zaměřené na 
„Ochranu kulturního dědictví“ a historické stavební řády. 

Ze zahraničních zdrojů bych uvedla jako nejvýznamnější: webové stránky a 
elektronické publikace britské společnosti CIBSE (Chartered Institution of Building 
Services Engineers); dále standardy ASHRAE Handbook americké společnosti 
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers); specializované publikace dostupné z odborných databází (např. EBSCO, 
Springer, Science Direct, Scopus, ProQuest aj.) 
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3  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
Předmětem předkládané disertační práce je aplikovaný výzkum v oblasti systémů 

TZB-V (větrání a klimatizace, vytápění, stínění) v nemovitých památkách. 

3.1 SPECIFIKACE CÍLŮ PRÁCE 

• Cíl 1: Analýza současného stavu problematiky průzkumu a dokumentace 
systémů TZB-V v nemovitých památkách. 

• Cíl 2: Specifikace základní sady informací o systémech TZB-V 
v nemovitých památkách za účelem zefektivnění průzkumu a dokumentace.  

• Cíl 3: Tvorba materiálu určeného k záznamu informací z dočasného měření 
a k zajištění reprodukovatelnosti měření. 

•  Cíl 4: Případová studie postihující: a) problematiku tvorby a zjednodušení 
geometrického modelu památky pro následnou počítačovou simulaci; b) 
možnost verifikace a kalibrace modelu pomocí naměřených dat pro 
následnou počítačovou simulaci. 

3.2 ODŮVODNĚNÍ ZVOLENÝCH CÍLŮ 
Cíle 1 a 2 jsou zaměřeny na: analýzu systémů TZB-V a jejich průzkum a 

dokumentaci ve třech zvolených nemovitých památkách. Součástí cíle 1 je analýza 
současného stavu dokumentace nemovitých památek a predikce moderního způsobu 
dokumentace nemovitých památek, který umožňuje efektivněji využívat 
shromážděné informace a data. Důvodem pro volbu druhého cíle je snaha o 
zjednodušení a zefektivnění práce specialistů TZB při průzkumu in-situ. 

Ke zvolení třetího cíle mě vedla opět myšlenka na zefektivnění a zjednodušení 
práce při měření parametrů interního mikroklimatu in-situ. V rámci tohoto cíle se 
v reprezentativním vzorku budov zaměřuji na možnosti dočasného měření 
vybraných parametrů vnitřního klimatu. Zejména je kladen důraz na dokumentaci 
měření a na jeho reprodukovatelnost. 

 Součástí cíle 4 je zjednodušená případová studie, na které budu demonstrovat 
možnost využití počítačové simulace jako nedestruktivní metody zkoumání. 
Počítačovou simulaci lze za určitých podmínek využít jako nástroj pro prognózu 
chování interního mikroklimatu v závislosti na změnách provozu budovy i systémů 
TZB-V. V rámci posledního cíle se tedy zaměřím na praktickou ukázku sestavení a 
zjednodušení geometrického modelu budovy pro simulaci a možnost jeho kalibrace 
a verifikace pomocí naměřených dat.  

Přínos mé práce vidím zejména v oblastech: průzkumu a dokumentace systémů 
TZB-V; měření parametrů vnitřního klimatu; simulace jako nedestruktivní metody, 
sloužící k prognóze chování parametrů vnitřního klimatu památky. Zobecněné 
výsledky mé disertační práce mohou být využity jak v oboru TZB, tak v praxi 
památkové péče či konzervace, kde mohou posloužit jako podklad pro tvorbu 
dalších metodik.  
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4  ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ 
V této kapitole představím výzkumné metody a z nich sestavené metodiky1, které 

jsem se rozhodla použít k realizaci zvolených cílů.  
Z hlediska metodologie vědy představuje předkládaná disertační práce ve své 

podstatě formu kvalitativního výzkumu. Použité metody lze rozdělit dle typu 
vědeckého postupu na teoretické a empirické. [9] 

V těchto zkrácených tezích se omezím pouze na objasnění důvodů volby 
jednotlivých metod. Charakteristiku a rozbor metod podrobně popisuje vlastní 
disertační práce. 
4.1 TEORETICKÉ METODY 

Při zpracovávání zadaného tématu jsem používala následující obecně teoretické 
metody: analýza, syntéza, analogie, specifikace, predikce, PC modelování 
(počítačová simulace), případová studie. Aplikací zmíněných metod jsem dospěla 
k dílčím závěrům v rámci jednotlivých cílů. Literatura [9] a [10] předkládá význam 
a podrobnou charakteristiku obecně používaných metod (analýza, syntéza, analogie, 
specifikace, predikce). Proto se v disertační práci zaměřuji především na metodu PC 
modelování a na případovou studii.  
4.1.1 PC modelování (PC simulace) 

Metodu počítačového modelování jsem si zvolila zejména kvůli jejímu 
nedestruktivnímu charakteru, který je v případě zkoumání nemovitých památek 
velmi podstatný. Dále mi tato metoda nabízela možnost analyzovat průběh 
parametrů interního mikroklimatu při různých provozních stavech systémů TZB-V, 
aniž bych musela fyzicky zasahovat do zaběhnutých provozních režimů nemovité 
památky.  

Součástí této kapitoly v disertační práci je analýza dostupných simulačních 
nástrojů a výběr nejoptimálnějšího nástroje pro účely mého výzkumu. Ze softwarů 
BSim, ESP-r a TRNSYS byl na základě výběrových kritérií (podrobněji viz 
disertační práce) zvolen jako nejvhodnější nástroj BSim. 
4.1.2 Případová studie 

Použití této specifické metody jsem velmi dlouho zvažovala, neboť se nejedná o 
typickou metodu využívanou v technických vědách, ale naopak hojně využívanou ve 
vědách humanitních. Při studiu tématu historických budov v souvislosti se systémy 
TZB-V jsem však zjistila, že zejména v zahraniční literatuře se právě k popisu 
specifik v tomto oboru používají „case study“ tedy případové studie. S použitím 
případových studií jsem se pak následně setkávala i u příspěvků na zahraničních 
konferencích. 

1 Ve své práci používám slovo metodika ve významu „pracovní postup“ – dle výkladu [10][1]. 

 11 

                                           



4.2 EMPIRICKÉ METODY 
Z empirických výzkumných metod jsem pro řešení své práce zvolila observační 

metodu a měření. Aplikací těchto dvou metod jsem opět dospěla k dílčím závěrům 
v rámci jednotlivých cílů.  
4.2.1 Observační metoda 

Observace neboli pozorování představuje nejstarší a nejrozšířenější vědeckou 
metodu vůbec. Tato metoda byla pro celou moji práci klíčová. Veškeré dříve 
zmíněné průzkumy nemovitých památek stojí převážně na observační metodě a 
z tohoto důvodu jsem si ji zvolila i já, jako základ svého aplikovaného výzkumu. 
4.2.2 Měření 

Metodu měření jsem využila k tomu, abych získala povědomí o reálném chování 
vybraných parametrů IM při provozu budovy. Zpracovaná data z naměřených 
hodnot jsem použila ke konfrontaci s výstupy počítačové simulace. Pomocí 
naměřených dat bylo možné verifikovat počítačový model. Bez tohoto kroku bych 
mohla pouze spekulovat, zda simulace různých provozních stavů odpovídají 
skutečnému chování budovy. 

Na obrázku obr. 1 jsou znázorněny nejčastěji sledované veličiny IM v nemovitých 
památkách. Zvýrazněny jsou veličiny teplota t, relativní vlhkost φ (RH) a teplota 
rosného bodu trb, které jsem při své práci sledovala. Specifikace použitých přístrojů 
je součástí přílohy 1 disertační práce. 

Obr. 1 Přehled nejobvykleji sledovaných veličin IM nemovitých památek [zdroj: autor] 

4.3 METODIKY VEDOUCÍ K REALIZACI ZVOLENÝCH CÍLŮ 
Metodiky uplatněné při zpracování jednotlivých cílů představují většinou 

kombinaci několika metod z obou základních kategorií (teoretické i empirické). 

4.3.1 Metodika sestavená pro řešení cíle 1 
Předmětem mého zájmu byla problematika procesu péče o nemovité památky. 

Zaměřila jsem se konkrétně na aktuální stav průzkumů nemovitých památek v ČR 
ve vztahu k systémům TZB-V, a na současný přístup k realizaci dokumentace 
nemovitých památek v ČR.  

ti, φi, trb 

 

MONITOROVANÁ 
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tp, E, UV, IR 

 

LEGENDA MĚŘENÝCH VELIČIN IM 
ti – teplota vzduchu v interiéru (°C) 
ϕi – relativní vlhkost vzduchu v interiéru (%) 
trb – teplota rosného bodu (°C) 
tp – teplota povrchu (°C) 
IR – množství tepelného záření (W/m2) 

E – intenzita osvětlení (lux) 

UV – úroveň UV záření (μW/lumen) nebo (mW/m2) 
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Vymezení pracovního postupu s uplatněním konkrétních metod 
Úkol stanovený v prvním cíli jsem řešila prostřednictvím sledu metod, které jsou 

popsány pomocí obr. 2. 

 Obr. 2 Chronologické řazení metod použitých pro řešení cíle 1 [zdroj: autor] 

Podstatou tohoto cíle byla komplexní analýza výše uvedených předmětů 
zkoumání, provedená většinou formou rešerší z odborné literatury a dostupných 
informačních zdrojů, a dále formou rozhovorů s osobami zainteresovanými v oblasti 
zájmu. Na základě zjištěných informací jsem vyhodnotila současný stav řešené 
problematiky a provedla syntézu závěrů z něj vyplývajících. U tématu dokumentace 
památek jsem si dovolila predikovat budoucí způsob dokumentace, vycházející ze 
současných trendů. 

4.3.2 Metodika sestavená pro řešení cíle 2 
V tomto cíli jsem se zaměřila na konkrétní typ informací, zjišťovaných při 

průzkumu nemovitých památek v souvislosti se systémy TZB-V, a na míru jejich 
podrobnosti. 

Vymezení pracovního postupu s uplatněním konkrétních metod 
Řešení cíle 2, s uplatněním konkrétních, chronologicky řazených metod, je 

naznačeno pomocí obr. 3. 

Obr. 3 Chronologické řazení metod použitých pro řešení cíle 2 [zdroj: autor] 

Podstatou mého druhého cíle byl zejména vlastní průzkum systémů TZB-V 
v reprezentativním vzorku budov (vybrané objekty budou specifikovány v kapitole 
5.2.1). Na základě získaných informací jsem prostřednictvím analogie s teoretickými 
základy (viz kapitola 2.7 v disertační práci, včetně podkapitol) a analogie s jinými 
dokumentovanými případy provedla vlastní analýzu vybraných systémů TZB-V, 
s následnou syntézou závěrů a zobecněním. Cíl byl sestaven se záměrem vytvořit co 
možná nejjednotnější systém při sběru informací o systémech TZB-V. Současně 
bylo účelem získané informace vhodně strukturovat. 
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4.3.3 Metodika sestavená pro řešení cíle 3 
Třetí cíl je zaměřen na dočasný záznam parametrů interního mikroklimatu in-situ, 

pomocí přístrojové techniky. 

Vymezení pracovního postupu s uplatněním konkrétních metod 
Výše zmíněný cíl 3 jsem řešila aplikací metod znázorněných níže na obr. 4. 

 Obr. 4 Chronologické řazení metod použitých pro řešení cíle 3 [zdroj: autor] 

Součástí tohoto cíle bylo zohlednění několika kritérií, které je nutné vzít v úvahu 
při instalaci dočasných měřících přístrojů v nemovitých památkách. Na základě 
získaných poznatků jsem si stanovila za cíl vytvořit pomůcku, která by dokázala 
relevantně zajistit reprodukovatelnost měření. 

4.3.4 Metodika sestavená pro řešení cíle 4 
V rámci posledního cíle jsem chtěla prostřednictvím zjednodušené případové 

studie nastínit řešení konkrétních problémů spojených s PC modelováním. V části a) 
cíle 4 jsem se zaměřila na tvorbu matematického modelu (nastavení okrajových 
podmínek výpočtu) a zjednodušení geometrie zkoumaného objektu. V části b) cíle 4 
se pak zaměřuji na možnost verifikace a kalibrace sestaveného modelu pomocí 
naměřených dat. 

Vymezení pracovního postupu s uplatněním konkrétních metod 
Cíl 4 vychází z analýzy poznatků získaných v rámci předchozích tří cílů. 

Metodika sestavení PC modelu pro simulaci je znázorněna pomocí obr. 5. Cíl je 
řešen formou případové studie. 

 Obr. 5 Chronologické řazení metod použitých pro řešení cíle 4 [zdroj: autor] 

Posledním cílem mé disertační práce je konkrétně demonstrovat možnosti metody 
PC modelování při zkoumání systémů TZB-V v nemovitých památkách. Snahou cíle 
je objektivní zhodnocení předností a úskalí této metody. 

CÍL 4, část a) CÍL 4, část b) 
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5  VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE 
Následující kapitoly předkládají výtah nejdůležitějších výsledků a dílčích závěrů, 

které jsou podrobně popsány v disertační práci. Výsledky plně korespondují 
s vytyčenými cíli. 
5.1 AKTUÁLNÍ STAV PRŮZKUMŮ A DOKUMENTACE SYSTÉMŮ 

TZB-V V NEMOVITÝCH PAMÁTKÁCH 
Syntéze závěrů předcházela komplexní analýza procesu péče o nemovité 

památky, zaměřená především na současný stav průzkumů a dokumentace systémů 
TZB-V. Tuto problematiku jsem dostudovala, zpracovala a předkládám ji 
v úvodních kapitolách 2.1 až 2.4 disertační práce. Téma bylo zpracováno na základě 
rešerší z různých informačních zdrojů (odborná literatura, elektronické zdroje, 
konzultace se zainteresovanými osobami).  

Zhodnocení a závěry z oblasti průzkumů 
V současné době neexistuje v ČR průzkum ani k němu zpracovaná metodika, 

která by se zaměřovala speciálně na systémy TZB-V v nemovitých památkách. 
Zmínka o systémech TZB-V bývá ve větším nebo menším rozsahu součástí 
specializovaných průzkumů, ale samotný průzkum, který by se soustředil přímo a 
pouze na systémy TZB-V a popis jejich původní funkce tu zastoupen není.  

Z mého pohledu by si zasloužily systémy vytápění, větrání a klimatizace, i stínění 
větší a detailnější pozornost, protože jsou to právě tyto systémy, které dotvářejí 
vnitřní klima nemovitých památek. Vhodné vnitřní klima je nezbytné jak pro 
zachování dobrého stavu budovy a konstrukcí, tak pro inventář, mobiliář a 
uchovávané předměty. Dále může zkoumání výše jmenovaných systémů 
v nemovitých památkách přinést nové poznatky pro obor TZB. Stejně tak může mít 
velký přínos i pro praxi památkové péče či pro konzervátory. 

Dílčím závěrem cíle 1 tedy je, že: Komplexní průzkum a k němu vytvořenou 
metodiku, zabývající se systémy TZB-V, jejich původní funkcí a vyhodnocením 
jejich dopadu na stav vnitřního prostředí, zde v současné době postrádám. 

Zhodnocení a závěry z oblasti dokumentace 
Systém dokumentace a evidence nemovitých památek je v ČR dle mého názoru 

velmi kvalitní a propracovaný (viz kapitola 2.4.1 v disertační práci). V současné 
době je veškerá fyzická dokumentace nemovitých památek převedena také do 
elektronické podoby a je dostupná prostřednictvím informačního systému IISPP. 
Subsystém MIS obsahuje veškeré zpracované průzkumy k jednotlivým památkám. 
V současné době probíhá vzájemná integrace metainformačního systému (MIS) a 
geografického informačního systému (GIS NPÚ). Tyto systémy mezi sebou dokáží 
komunikovat a zobrazují vzájemně provázané informace. Nutno podotknout, že 
možnost nahlížení do složek systému IISPP je závislá na přístupových právech 
uživatele. 
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5.1.1 Predikce budoucího vývoje v oblasti dokumentace nemovitých památek 
Podmínkou efektivního využití dostupných informací o nemovité památce je 

podle mého názoru jejich systematický záznam, a co možná nejvíce jednotná 
struktura. Z uvedených skutečností vychází i moje predikce, která současně 
koresponduje i s vývojem aktuálních trendů nakládání s informacemi ve stavebnictví 
obecně. 

Proces BIM, zmiňovaný v kapitole 2.4, by se dal podle mého názoru výhledově 
využít právě při dokumentaci nemovitých památek. Jak jsem již uvedla, v současné 
době existuje propojení metainformačního systému NPÚ (MIS) s geografickým 
systémem (GIS). Tato vzájemná vazba by se dala považovat za první krok 
k informačnímu modelování nemovitých památek.  

Obr. 6 Zachycení vzájemných vazeb při procesu vytvářejícím informační model nemovité 
památky [zdroj: autor] 

Schéma na obr. 6 znázorňuje mou představu o vzájemných vazbách mezi subjekty 
zainteresovanými v procesu BIM v průběhu životního cyklu nemovité památky. 
Odlišnou šrafou je v diagramu na obr. 6 zaznačena již existující vazba mezi GIS a 
MIS. 

5.2 SPECIFIKACE ZÁKLADNÍ SADY INFORMACÍ O SYSTÉMECH 
TZB-V V NEMOVITÝCH PAMÁTKÁCH 

5.2.1 Výběr reprezentativního vzorku nemovitých památek 
K vypracování disertační práce a zobecnění výsledků jsem potřebovala nemovité 

památky rozdělit do dvou následujících kategorií: 
• budovy historické 
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• budovy soudobě významné 

Z hlediska původních systémů TZB-V, provozovaných ve zkoumané budově, lze 
pomyslnou hranici mezi oběma kategoriemi určit relativně jednoduše. Hranice obou 
kategorií konverguje ke konci 18. století (viz obr. 7). Do této doby se v budovách 
setkáváme (téměř bez výjimky) se systémy TZB-V, které pracují pouze na 
přirozeném principu. 

Obr. 7 Časová osa s vyznačením přibližného přechodu mezi budovami historickými a 
soudobě významnými [zdroj: autor] 

Charakteristické atributy jednotlivých skupin jsou podrobně definovány 
v disertační práci. Zde bych se omezila pouze na představení reprezentantů z obou 
skupin. 

K výsledkům a závěrům své disertační práce jsem došla aplikací zadaného tématu 
na následující stavby, které zároveň představují nemovité památky ze seznamu 
ÚSKP: 

Vybraní reprezentanti historických budov 

• Historická aula – nacházející se v budově A, areálu Fakulty stavební, 
Vysokého učení technického v Brně, na ulici Veveří č. p. 331, v Brně - 
městě. Památková ochrana se vztahuje na uliční průčelí budovy A. Budova 
byla zapsána do ÚSKP roku 1958, pod číslem 48488/7–7804. Budova je 
památkou s národním statusem - nemovitá kulturní památka. 

• Palmový skleník a k němu přilehlá část Zámku Lednice – nacházející se 
v obci Lednice, pod č. p. 1. Zámek včetně skleníku byl zapsán do ÚSKP 
roku 1958, pod číslem 46546/7-1343. Obě stavby představují památku 
s národním statusem – národní kulturní památka od r. 1995. Současně jsou 
obě stavby od roku 1996 památkou s mezinárodním statusem – Světové 
kulturní dědictví UNESCO. 

Vybraní reprezentanti soudobě významných budov 

• Vila Tugendhat – nacházející se v ulici Černopolní č. p. 237, v Brně - 
městě. Vila včetně přilehlé zahrady byla zapsána do ÚSKP roku 1958, pod 
číslem 16079/7-98. Vila včetně zahrady představuje památku s národním 

1800 > 2000 < 0 

1765 - vynález parního stroje 
(James Watt) 
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statusem – národní kulturní památka od r. 1995. Současně je od roku 2001 
památkou s mezinárodním statusem – Světové kulturní dědictví UNESCO. 

5.2.2 Analýza systémů TZB-V  ve vybraných budovách na základě předložené 
teorie a průzkumu in-situ 

Analýza jednotlivých systémů předložená v disertační práci je čistě autorská. 
Vychází tedy z vlastní aplikace uvedené teorie, dále z analogie s jinými 
zdokumentovanými případy, a v neposlední řadě vychází z poznatků získaných 
vlastním průzkumem in-situ.  

V disertační práci je na tomto místě předložen přehled nejzajímavějších 
skutečností o systémech TZB-V v reprezentativním vzorku nemovitých památek, 
které se mi v průběhu výzkumu podařilo zjistit. Jelikož se jedná o poměrně rozsáhlé 
kapitoly, není na ně v této zkrácené verzi prostor. Proto se přesunu rovnou 
k výsledkům zvoleného cíle. 
5.2.3 Zobecnění postupu při sběru dat za účelem získání jednotné sady 

informací o systémech TZB-V 
V průběhu průzkumů in-situ, i v průběhu pozdějšího zpracovávání získaných 

informací jsem si ověřila, že je velmi vhodné připravit si na vlastní prohlídku soubor 
podkladů a dotazů k jednotlivým systémům. Tímto způsobem si průzkumník zajistí 
jakousi systematičnost při průběhu prohlídky, ušetří čas a navíc nevynechá žádný 
z důležitých údajů a parametrů systému, který potřebuje k dalšímu výzkumu. 

Na základě vlastních zkušeností z průzkumů systémů TZB-V v nemovitých 
památkách jsem sestavila praktickou pomůcku, určenou pro průzkum těchto systémů 
in-situ. Jedná se v podstatě o jednoduchý dotazník v podobě dvou formulářů. 
Dotazník by měl usnadnit práci průzkumníka, zajistit získání požadovaných 
informací a souvislostí v dostatečné podrobnosti a v neposlední řadě také ušetřit čas 
při vlastním průzkumu. Dotazník je sestaven tak, aby po doplnění všech položek 
získal průzkumník základní komplexní přehled o stavu současně používaných 
systémů a o funkci původních systémů v budově i v místnostech.  

Vlastní formuláře jsou rozděleny do dvou bloků. První blok je zaměřen více 
obecně, a to na popis systémů v celé budově – formulář nese název „KARTA 
BUDOVY“. Je sestaven do tří listů. Druhý blok je zaměřen detailněji na systémy 
použité v jednotlivých místnostech – tento formulář jsem nazvala „KARTA 
MÍSTNOSTI“. Je sestaven opět do tří listů. Položky obou formulářů („karta 
budovy“ i „karta místnosti“) jsou sestaveny do několika celků, zaměřených na 
informace o: 

• provozu (současném a původním) 
• vytápění (současném a původním) 
• přirozeném větrání (současném a původním) 
• nuceném větrání (současném a původním) 
• stínění (současném a původním) 
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Formuláře, které jsou výstupem cíle 2, slouží jako pomůcka pro průzkumy 
systémů TZB-V in-situ. Zaznamenávané informace mohou být u různých budov 
v různém rozsahu a ne vždy bude stačit kapacita volného místa ve formuláři. 
V těchto případech by měly sloužit formuláře jako vodítko, kam je možné 
zaznamenat odkaz na další kontexty v podobě náčrtů, fotodokumentace nebo 
doplňujících textů.  

Vlastní formuláře jsou součástí disertační práce (jako výsledek cíle 2) a budou 
předloženy komisi při obhajobě. 

5.3 TVORBA MATERIÁLU URČENÉHO K ZÁZNAMU INFORMACÍ 
Z DOČASNÉHO MĚŘENÍ 

V plnotextové verzi mé disertační práce je na tomto místě předložen rozbor 
nejdůležitějších aspektů, které je třeba zohlednit při dočasném měření potřebných 
fyzikálních veličin v nemovitých památkách. V této zkrácené verzi se níže omezím 
pouze na jejich výčet. Tato část práce byla zpracována na základě vlastních 
zkušeností z měření. 

5.3.1 Specifikace zásad, které je třeba zohlednit při měření v nemovitých 
památkách 

Ráda bych zdůraznila, že níže uvedené zásady se týkají zejména dočasného 
měření, při kterém jsou použity přístroje s vlastní pamětí pro zaznamenávané 
hodnoty (dataloggery, ústředny atp.). Pro permanentní měření či bezdrátový přenos 
dat např. v rámci monitorovacího systému facility managementu platí místy odlišné 
zásady. 

Pokud bych zde měla vyjmenovat nejdůležitější aspekty, které je třeba zohlednit 
při dočasném osazení měřicího přístroje v nemovité památce, byly by to tyto:  

• vhodné umístění dočasných měřících přístrojů 
• sledování stavu měřících přístrojů 
• ověření relevance měřených hodnot 
• záznam skutečností ovlivňujících měřené parametry 

5.3.2 Zobecnění postupu při záznamu informací z dočasného měření in-situ 
V disertační práci jsou podrobně specifikovány zásady, které je vhodné brát na 

zřetel při realizaci dočasného měření parametrů IM v nemovité památce. Vlastní 
zkušeností jsem si ověřila, že je účelné sledovat a zaznamenávat i stav měřících 
přístrojů při stahování dat. Lze tak předejít ztrátě dat a jiným komplikacím. Dále 
jsem si realizací vlastních měření ověřila, že je nezbytné přesně lokalizovat polohu 
dataloggerů, z důvodu reprodukovatelnosti měření (např. můžeme měřením 
srovnávat stav IM nemovitosti před památkovou obnovou a po ní). 
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Na základě vlastních zkušeností z měření in-situ jsem vytvořila praktickou 
pomůcku určenou pro průzkumníky, kteří potřebují realizovat dočasné měření. 
Jedná se opět o jednoduchý formulář, který byl sestaven za účelem usnadnění práce 
průzkumníků. Zároveň by měl zajistit přesnou lokalizaci měřicího přístroje pro 
případné opakování měření, a dále by měl eliminovat ztrátu dat, vzniklou 
přeplněním kapacity paměti nebo vybitím baterie. 

Vlastní formulář obsahuje 2 tabulky, u kterých je možné dle potřeby přidávat 
řádky, v závislosti na délce sledovaného období. První tabulka formuláře s názvem 
„Údaje o použitém měřicím přístroji“ se orientuje na: 

• označení měřicího přístroje 
• specifikaci technických parametrů měřicího přístroje 
• datum osazení a odstranění přístroje (případně datum výměny přístroje) 
• lokalizaci měřicího přístroje v budově/místnosti (včetně odkazů na nákresy 

a fotodokumentaci) 

Druhá tabulka formuláře s názvem „Údaje o dočasném měření parametrů“ se 
zaměřuje na informace o: 

• měřicím přístroji (název přístroje v návaznosti na první tabulku) 
• kroku záznamu a kapacitě paměti 
• naměřených datech (začátek záznamu, stažení záznamu, konec záznamu) 
• aktuálním stavu baterie 

Obě tabulky formuláře jsou doplněny sloupcem pro poznámky, kam je možné 
zaznamenávat např. nepředvídané události nebo důležité informace (např. nutnou 
výměnu baterie). 

Zmiňovaný formulář je součástí disertační práce (výstup cíle 3) a bude předložen 
komisi při obhajobě. 

5.4 PŘÍPADOVÁ STUDIE POSTIHUJÍCÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ 
POČÍTAČOVÉ SIMULACE 

Poslední cíl mé disertační práce se zaměřuje na možnosti využití počítačové 
simulace (PC modelování), jako nedestruktivní metody při zkoumání nemovitých 
památek.  

Tato kapitola je v disertační práci zpracována jako případová studie, pomocí níž 
se pokouším objektivně zhodnotit přednosti a úskalí spojené s tvorbou modelu pro 
PC simulaci. Dílčí část případové studie je zaměřená na možnost verifikace a 
kalibrace sestaveného modelu pomocí reálně naměřených dat. 

 V této zkrácené verzi práce bude uveden pouze výtah nejdůležitějších bodů ze 
zmíněné případové studie. 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE - POPIS TVORBY MODELU VILY TUGENDHAT 
PRO POČÍTAČOVOU SIMULACI, S NASTÍNĚNÍM MOŽNOSTI JEHO 
VERIFIKACE A KALIBRACE POMOCÍ REÁLNĚ NAMĚŘENÝCH DAT. 
Z vybraných nemovitých památek, které byly součástí mého výzkumného 

záměru, jsem jako reprezentanta pro případovou studii vybrala vilu Tugendhat. 
Informace využité k tvorbě této případové studie jsem získala vlastním průzkumem 
památky, jehož součástí byly i rozhovory se zainteresovanými osobami, dále 
vlastním měřením a jeho vyhodnocením, a v neposlední řadě také samostudiem 
dostupné literatury a elektronických informačních zdrojů. 

 Cíle případové studie 
První část případové studie se bude orientovat na problematiku tvorby a 

zjednodušení geometrického modelu pro následnou počítačovou simulaci. Druhá 
část studie se bude zaměřovat na možnost verifikace a kalibrace PC modelu pomocí 
reálně naměřených dat. 
5.4.1 Tvorba a zjednodušení geometrického modelu 

Vybraná budova se z hlediska tvorby geometrického modelu jevila jako 
nejsložitější. Nosnou konstrukci vily Tugendhat tvoří ocelový skelet, který umožnil 
architektovi volnou dispozici jednotlivých podlaží (tzn. podlaží jsou z hlediska 
uspořádání vnitřních prostor různě členěná, konstrukce nad sebou až na výjimky 
nenavazují). Tento aspekt je pro simulační nástroj BSim zčásti omezující v rámci 
tvorby geometrického modelu. Dá se říci, že zadávání geometrického modelu není 
tak triviální jako u případů, kde nosné zdi v jednotlivých podlažích lícují a dispozice 
jsou téměř shodné.  

Dalším důvodem ke zvolení vily Tugendhat pro případovou studii byla přítomnost 
specifických materiálů ve skladbě konstrukcí např. rašelinová izolace „Torfoleum“. 
Tepelně-technické vlastnosti těchto specifických materiálů jsou v dnešní době 
vcelku obtížně dohledatelné. 

Analýza vstupních dat z průzkumu 
Na tomto místě je v disertační práci uveden souhrn podkladů, které je třeba před 

vlastní tvorbou geometrického modelu získat. Na základě analýzy skutečností 
zjištěných při průzkumu objektu je dále možné přistoupit ke zjednodušení geometrie 
pro počítačový model a ke specifikaci okrajových podmínek. 

Specifikace okrajových podmínek a zjednodušení geometrie 
Zjednodušení geometrického modelu pro PC simulaci závisí ve velké míře na 

zkušenostech výzkumníka-specialisty. Každý má své jedinečné know-how pro 
tvorbu modelu. Já osobně dodržuji při tvorbě modelu následující postup: 

• vytvoření zjednodušené jednočarové sítě (tvořené osou konstrukce, 
případně vnější hranicí) 
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• označení styčných bodů, které tvoří průsečíky sítě → stanovení jejich 
souřadnic v souřadném systému X, Y, Z 

• rozvaha o celkovém zadávání: a) všech podlaží naráz, b) po podlažích, 
která se posléze sloučí, c) po podlažích s využitím virtuálních zón 

• zadání základní geometrie do simulačního nástroje pomocí souřadnic 
styčných bodů 

• zadání otvorů (bez výplně, volný průřez) a otvorových výplní (okna, dveře 
s výplní) do simulačního nástroje pomocí souřadnic styčných bodů 

• řešení kolizí a případné další úpravy geometrického modelu 

Po provedení zjednodušení geometrie a zadání souřadnic do simulačního nástroje 
vzniká geometrický model budovy (viz obr. 8). 

Obr. 8 Vila Tugendhat – geometrický model v simulačním nástroji BSim – geometrie 
zadávaná naráz, se zaznačením kolizí (vlevo nahoře); geometrie zadaná po patrech, před 

sloučením (vpravo nahoře); geometrie 1.NP s uplatněním virtuálních zón (dole) 
[zdroj: autor] 

Na předchozím obrázku byla geometrie modelu zadávána třemi různými způsoby:  
• všechna podlaží naráz 
• po podlažích, která se vzájemně sloučí 
• po podlažích, pomocí virtuálních zón  

kolize geometrie 

kolize geometrie 
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První způsob zadání geometrie byl proveden naráz, tedy všechna podlaží byla 
zadána v rámci jednoho souboru (viz obr. 8 vlevo nahoře). Z obrázku jsou patrné 
kolize v geometrii, kterým se při tomto způsobu zadání nelze vyhnout. Kolize 
nastávají při slučování konstrukcí, které na sebe nenavazují nebo nějakým způsobem 
vzájemně ustupují. Proto je takto vytvořený model pro simulaci nevhodný. Simulace 
by buď neproběhla kvůli kolizím v geometrii, kdy by nástroj nebyl schopný 
dosáhnout konečného výsledku. Nebo by simulace proběhla, ale výsledky by byly 
zmíněnou chybou zkreslené a nebyly by správné. 

Druhý způsob zadání geometrie byl proveden po podlažích, která se vzájemně 
sloučí (viz obr. 8 vpravo nahoře). Tedy každé podlaží bylo zadáno v rámci vlastního 
souboru. Tato podlaží měla být sloučena do jednoho souboru – uvedený obrázek 
zachycuje všechna podlaží před sloučením. Po vzájemném sloučení však došlo 
k obdobnému problému s kolizí geometrie jako u varianty zadávání naráz. Z již výše 
zmíněných důvodů nebyla ani tato varianta pro simulaci použitelná. 

Třetím způsobem bylo zadání po podlažích, pomocí virtuálních zón. Tato varianta 
zadání je znázorněna na obr. 8 dole. Zkoumané podlaží je zadáno v rámci jednoho 
souboru. Pomocí virtuální zóny lze za konstrukcí navodit takové prostředí, které 
odpovídá skutečnému vnitřnímu prostředí místnosti nad nebo pod zadávaným 
podlažím. Pomocí zadávání virtuálních zón se tedy vyhneme kolizím geometrie, 
přičemž prostředí nad a pod posuzovaným podlažím odpovídá z hlediska stavu 
vnitřního prostředí skutečné místnosti. Tato varianta zadání byla v mém případě pro 
simulaci použitelná, protože eliminovala chyby způsobené geometrií. 

Po zadání geometrie je nutné v simulačním nástroji vyspecifikovat okrajové 
podmínky pro simulaci. Tyto okrajové podmínky vycházejí z analýzy vstupních dat. 
Jako okrajové podmínky vstupují do simulace zejména následující údaje: 

• klimatická data ve formátech *.dry, *.try (případě *.csv nebo *.txt, ze 
kterých je možné provést konverzi). (Podrobněji o různých typech a 
formátech klimatických dat pojednává např. disertační práce Energetické a 
ekologické zátěže budov, Ing. Romana Musila, Ph. D. z Katedry TZB, 
Fakulty stavební ČVUT v Praze) 

• tepelně-technické vlastnosti použitých konstrukcí (příklad podrobného 
stanovení součinitele prostupu tepla U obvodové stěny tl. 370 mm, která se 
nachází ve vile Tugendhat, je součástí Přílohy 5 disertační práce) 

• rozdělení budovy do zón; definování okrajových podmínek v zónách pro 
systémy: vytápění, přirozené větrání, nucené větrání, chlazení, osvětlení, 
stínění; definování parametrů pro prvky: zatížení osobami, zatížení 
vlhkostí, vnitřní vybavení, infiltrace aj. (zadávané okrajové podmínky 
vychází opět z analýzy vstupních dat získaných při prohlídce objektu – viz 
např. výstup cíle 2) 

• definování provozních stavů pro jednotlivé systémy a prvky zón 
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Dalším krokem tohoto postupu je nastavení a provedení vlastní simulace pomocí 
nástroje BSim. 
5.4.2 Možnost verifikace a kalibrace modelu pomocí naměřených dat 

V rámci své disertační práce jsem měla možnost provádět dlouhodobější dočasné 
měření ve vile Tugendhat. Měření probíhalo v letech 2008 – 2010 (ukončeno bylo 
těsně před památkovou obnovou vily). Dataloggery byly osazeny ve všech třech 
podlažích (1.PP – komory strojovny vzduchotechniky; 1.NP – šachta vedoucí 
z kuchyně; 2.NP – pokoj pána, pokoj paní; externí čidlo u vstupu do přívodní VZT 
vyústky). Dokumentace zachycující osazení dataloggerů v jednotlivých podlažích je 
součástí Přílohy 7 disertační práce. Součástí disertační práce je rovněž analýza 
naměřených dat a analýza klimatických dat, kterou zde z důvodu omezeného 
rozsahu tezí nemohu uvést. 

Verifikace a kalibrace modelu dle naměřených dat 
Verifikace sestaveného modelu byla provedena vlastní metodou, kterou jsem 

nazvala „srovnávání dat“. Metoda spočívá ve srovnávání aktuálních klimatických 
dat z různých stanovišť s klimatickými daty použitými v nástroji BSim. Cílem této 
metody je nalézt období s největší shodou jednotlivých průběhů (viz obr. 9).  

Obr. 9 Graf průběhů venkovních teplot v období 12. 7. – 20. 7. 2009 [zdroj: autor] 

V mém případě byla porovnávána klimatická data z následujících zdrojů: 2x 
datalogger osazený v exteriéru vily Tugendhat – v grafu označeno t_ext_TZB a 
t_T12(ext)_PST; aktuální klimatická data ze stanice Brno-Tuřany (zdroj [11]) – 
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v grafu označeno t_ext_Tuřany aktu; klimatická data referenčního roku ze stanice 
Brno-Tuřany, využívaná pro simulační nástroj BSim – v grafu označeno Ext_Bsim.  

Z grafu na obr. 9 je patrné, že teplota naměřená vlastním čidlem (t_ext_TZB) 
nabývá mezi 7 – 11 hodinou výrazně vyšších hodnot. V této době bylo venkovní 
čidlo ovlivněno slunečním zářením, což se potvrdilo i simulací oslunění v nástroji 
BSim. Předpokládaný průběh teploty bez vlivu oslunění je v grafu naznačen 
čárkovanou čárou. Dále je patrné, že dne 17. 7. 2009 je průběh naměřených teplot 
zcela odlišný od průběhu teploty ze simulačního nástroje BSim. Tento den je tedy 
pro porovnávání dat a verifikaci modelu zcela nevhodný. Z uvedeného grafu je dále 
patrné, že průběh reálných venkovních teplot ve dnech 13. 7., 14. 7. a 19. 7. 2009 se 
nejvíce blíží průběhu venkovní teploty používanému pro simulaci. Proto byly tyto 
dny zvoleny pro verifikaci a kalibraci modelu. 

Ve stanoveném období (13. 7., 14. 7. a 19. 7. 2009) pak sleduji průběhy 
vybraných parametrů IM v posuzované místnosti (měřené a simulované). Na 
základě porovnávání průběhů vybraných parametrů (např. vnitřní teploty) je možné 
provádět verifikaci a kalibraci tím, že dolaďujeme nastavení okrajových podmínek 
modelu tak dlouho, dokud nebude vykazovat dostatečnou přesnost (metoda iterace).  

Graf na následující stránce (obr. 11) znázorňuje průběhy povrchových teplot 
z dílčího měření na onyxové stěně ve dnech 14. 7. – 15. 7. 2009. Osazení měřících 
čidel je znázorněno na obr. 10. 

Obr. 10 Vila Tugendhat, obytná hala – pohled na onyxovou stěnu z přední strany s lokalizací 
měřících čidel [zdroj: autor] 

Měřené teploty byly porovnány s teplotou povrchu onyxové stěny exportovanou 
ze simulace BSim (Povrch_Onyx wall_BSim). Z grafu je patrné, že průběh 
měřených i simulovaných teplot spolu koresponduje. Je třeba poukázat na to, že 
rozdíl mezi samotnými měřenými daty na různých površích stěny se liší až o 3 °C 
(rozdíl mezi čidlem USB2 PD a čidlem povrch stěny, ZH). Rozdíl mezi 
simulovaným průběhem a čidlem USB2 PD pak činí nejvíce 3 °C a rozdíl mezi 
simulací a čidlem povrch stěny, ZH až 6 °C.  

Podrobnější závěry z tohoto konkrétního měření jsou součástí vlastní publikace 
s názvem: Pasivní využití solární energie ve funkcionalistické vile (viz Seznam 
publikací autora, rok 2015 v disertační práci). 
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toku (W/m2) 

dataloggery USB 
(t -°C, RH - %) 
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Obr. 11 Graf průběhů povrchových teplot na onyxové stěně v období 14. 7. – 15. 7. 2009 
[zdroj: autor] 

Tématem validace a kalibrace PC modelů pro potřeby simulací IM v historických 
budovách se v rámci své disertační práce zabýval např. Dr. Ralf Kilian 
z Fraunhofer-Institut für Bauphysik (viz literatura [12]). Na základě doporučení 
uvedených v práci doktora Kiliana by byla přesnost sestaveného modelu (na základě 
srovnání průběhů z obrázku 11) klasifikována jako akceptovatelná. Pro svoji 
verifikaci a kalibraci jsem však zatím neuplatňovala žádnou statistickou metodu, ale 
metodu observační. 

4.3.4.1 Simulace prostřednictvím PC modelu 
Po ověření přesnosti PC modelu je možné provádět simulace různých 

požadovaných provozních stavů. Jako ilustrativní příklad jsem zvolila simulaci 
oslunění obytné haly ve vile Tugendhat. Tato konkrétní simulace byla využita 
k potvrzení hypotézy, že vila Tugendhat byla postavena v souladu se zásadami 
solární architektury (více publikace Prvky solární architektury ve vile Tugendhat, 
Seznam publikací autora, rok 2012).  

Pro simulaci byl zvolen den zimního a letního slunovratu 21. prosince a 21. 
června, kdy v poledne dosahuje Slunce své nejnižší (zimní) a nejvyšší (letní) polohy 
na obloze. Ze simulací na obr. 12 je patrné, že obytná hala v zimních měsících 
maximálně využívá solární zisky a onyxová příčka je umístěná tak, že umožňuje 
akumulovat solární energii během dne. Naopak v letních měsících slunce do 
místnosti téměř nesvítí (přestože je simulace provedena bez stínících prvků). 
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Obr. 12 Simulace oslunění obytné haly ve vile Tugendhat – dne 21. 12. ve 12 hod. (vlevo nahoře), 
dne 21. 12. v 9 hod. (vpravo nahoře), dne 21. 6. ve 12 hod. (vlevo dole), dne 21. 6. v 9 hod. (vpravo 

dole)[zdroj: autor] 

4.3.5 Syntéza závěrů z uvedené případové studie 
Kapitola představuje v dis. práci syntézu závěrů, vyplývajících z prezentované 

případové studie. Součástí dis. práce je rovněž vyhodnocení předností a úskalí 
metody PC modelování, využité pro simulace v oblasti nemovitých památek 

Z vyhodnocení se dají vyvodit následující závěry, obecně platné pro simulaci 
nemovitých památek: 

• Využití metody PC modelování pro simulaci nemovitých památek je ve 
všech fázích časově velmi náročné. Z tohoto důvodu je metoda v současné 
době vhodná spíše pro výzkumné záměry a pro práci na akademické půdě 
či ve specializovaných výzkumných centrech. Pro soukromé osoby a firmy, 
působící v oblasti nemovitých památek je tato metoda v porovnání 
čas/výnos zatím nerentabilní. 

• Velkou výhodou metody PC simulace je její nedestruktivní charakter. 
Pomocí simulace lze predikovat průběh parametrů IM při různých 
provozních stavech systémů a režimech provozu budovy. PC model pro 
simulaci může tvořit podklad pro informační model budovy. 

• Sestavený PC model je nutné verifikovat a kalibrovat (nejlépe pomocí 
reálně naměřených dat), abychom prokázali jeho použitelnost pro predikci 
chování budovy při různých provozních stavech. 

• Při sestavování PC modelu nelze vždy přesně stanovit okrajové podmínky 
(např. skladby konstrukcí) a je nutné používat odborný odhad. Z tohoto 
důvodu může dojít k jistým odchylkám modelu od skutečného stavu. 

ONYX 

 

ONYX 

 

  

ONYX 

 

ONYX 
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6  ZÁVĚR DISERTAČNÍ PRÁCE 
Předkládaná disertační práce řeší vybrané problémy spjaté s různými fázemi 

procesu péče o nemovité památky. Jedním z významných mezinárodních 
dokumentů, který se zaměřuje na analyzování, ochranu a stavební obnovu 
architektonických památek je tzv. Charta ICOMOS (Zimbabwe, říjen 2003). Tento 
dokument byl zčásti ratifikován i v ČR. Zvolené cíle a z nich vyplývající výsledky 
této disertační práce rámcově korespondují se zásadami uvedenými v Chartě 
ICOMOS, zejména pak v bodě 1. Všeobecná kritéria a v bodě 2. Výzkum a 
diagnóza. Z tohoto důvodu se domnívám, že jakýkoli výzkum v oblasti péče o 
nemovité památky má jistý přínos, ať už postihuje širší či užší problematiku. 

6.1 VÝZNAM DISERTAČNÍ PRÁCE PRO ROZVOJ VĚDNÍHO OBORU 
Výstupy cíle 1 a 4 mají význam pro rozvoj oboru pozemní stavby se zaměřením 

na technické zařízení budov a také pro rozvoj specifické oblasti památkové péče 
(specializované průzkumy). 

Cíl 1 a jeho výstup se zaměřoval na analýzu procesu památkové péče a to zejména 
na průzkumy a dokumentaci systémů vytápění, větrání a klimatizace, a stínění 
(systémy TZB-V) v nemovitých památkách. Na základě předložené analýzy jsem 
dospěla k závěrům, že stávající průzkumy se tématu systémů TZB-V dotýkají pouze 
okrajově. Podrobný a komplexní průzkum, zaměřený konkrétně na tyto jmenované 
systémy v praxi památkové péče v současné době postrádám. Přičemž právě výše 
jmenované systémy jsou zodpovědné za stav vnitřního prostředí v nemovitých 
památkách, který hraje klíčovou roli při uchovávání předmětů kulturní povahy. 
Součástí cíle 1 je také predikce dokumentace nemovitých památek v duchu 
současných trendů uplatňovaných ve stavebnictví. 

Cíl 4 a jeho výstup byl zaměřen na možnost využití PC modelování jako 
nedestruktivní metody při výzkumu a prognóze chování vnitřního prostředí v 
nemovitých památkách. Prostřednictvím konkrétní případové studie jsem 
analyzovala problematiku tvorby modelu, zjednodušování okrajových podmínek, 
možnost verifikace a kalibrace modelu pomocí reálně naměřených dat a možnosti 
vlastních simulací. Zobecněním závěrů z případové studie vyšlo najevo, že metoda 
PC modelování je pro výzkum nemovitých památek použitelná, za předpokladu 
správného zadání okrajových podmínek a verifikace modelu pomocí naměřených 
dat. Použití metody PC modelování je však omezeno výhradně na výzkumnou a 
akademickou sféru, kde je na takovéto projekty dostatečný prostor. Pro komerční 
sféru se však tato metoda prozatím jeví jako nerentabilní, vzhledem k vysokým 
pořizovacím nákladům na licencované simulační softwary a k časové náročnosti 
prováděných prací spojených s tvorbou a verifikací modelu. 

6.2 VÝZNAM DISERTAČNÍ PRÁCE PRO PRAXI 
Výstupy cíle 2 a 3 mají význam zejména pro praxi v oblasti památkové péče.  
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Cíl 2 a jeho výstup byl zaměřen na zjednodušení, zpřehlednění a urychlení práce 
specialistů při průzkumech systémů TZB-V (vytápění, větrání a klimatizace, stínění) 
tak, aby efektivně získali přehled o nejdůležitějších parametrech těchto systémů. 
V rámci cíle 2 jsem vytvořila pomůcku ve formě jednoduchých formulářů, které 
jsou určené pro práci v terénu. Smyslem těchto formulářů je získat významné 
informace o systémech TZB-V během prvních návštěv objektu. Formuláře jsou 
záměrně jednotně strukturovány za účelem dalšího zpracování získaných informací 
(směřováno pro využití do informační databáze, případně pro citlivostní analýzy). 

Cíl 3 a jeho výstup byl zaměřen na specifikaci obecných zásad, které by měl 
zohlednit průzkumník při instalaci dočasných měřících přístrojů v nemovité 
památce. Dále je součástí výstupu formulář určený pro práci v terénu. Formulář má 
usnadnit sledování stavu instalovaných přístrojů, pomáhá předejít ztrátě dat, a dále 
obsahuje informace (nebo odkazy) o přesné lokalizaci měřicího přístroje, čímž 
zajišťuje reprodukovatelnost měření.   

Výstupy cílů 2 a 3 jsou přímo uplatnitelné v praxi. Předložené formuláře z cílů 2 a 
3 byly přijaty jako podklady pro „Metodiku uchovávání předmětů kulturní povahy – 
optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti“, která je 
zpracovávána v rámci projektu NAKI (DF13P01OVV016). Formuláře byly 
schváleny k implementaci hlavní řešitelkou projektu. 

6.3 MOŽNOSTI DALŠÍHO VÝZKUMU 
Začátkem roku 2015 se mi podařilo aktivně zapojit do řešení již dříve zmíněného 

projektu NAKI - Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy, podporovaného 
Ministerstvem kultury. V rámci spolupráce s jedním z řešitelů, Technickým muzeem 
v Brně, budu zpracovávat simulace pro ověření metody „conservation heating“ a to 
konkrétně pro objekt nemovité památky SZ Kunštát a SZ Hluboká nad Vltavou. 

S tím souvisí i další možnost výzkumu, zaměřená na snižování spotřeby energie 
na provoz nemovitých památek. V současné době je vyvíjen tlak na snižování 
spotřeb energií v budovách obecně. Tento tlak vychází ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/31/EU, která je již téměř ve všech státech EU 
implementována. Tento všeobecný tlak se projevuje už i ve sféře péče o nemovité 
památky. Problematika snižování spotřeb energií v nemovitých památkách je řešena 
kupříkladu i v rámci 7. Rámcového programu EU.  

Další možnost výzkumu se naskýtá v oblasti zpřesnění verifikace a kalibrace PC 
modelu s využitím metod matematické statistiky. 

V neposlední řadě se může další výzkum zaměřit i na statistické zpracování údajů 
z formulářů, které jsou součástí cíle 2. V případě, že budou tyto formuláře 
zpracovány u dostatečného množství nemovitých památek, jsem přesvědčená o tom, 
že citlivostní analýzou bude možné postihnout jisté vzájemné vazby (kritéria), které 
budou souviset s výskytem určitých jevů (např. větší pravděpodobnost zvýšené 
relativní vlhkosti, zvýšené napadení uchovávaných předmětů biologickými činiteli 
atp.). 
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Abstract 
The present PhD. thesis deals with the systems of building services (namely 

heating, ventilating and air conditioning, shading) which provide required indoor 
microclimate inside the immovable heritage. The work thus combines the 
exclusively technical field of building services (BS) and the general principles of 
heritage conservation. 

The aim of my PhD. thesis is the analysis of immovable heritage conservation 
processes, focusing on the current state of research and BS systems documentation. 
Furthermore the work concerns the possibilities of temporary measurements of 
indoor climate parameters inside the immovable heritage, and aims to develop a 
computer model (in BSim software) for the simulation of various working 
conditions in the selected buildings. For the stated aims were selected three 
representative historic houses: historical assembly hall at the Faculty of Civil 
Engineering, Brno University of Technology; the Palm Greenhouse at Lednice 
Chateau in Moravia; and Villa Tugendhat in Brno. These buildings had been 
surveyed for several years, and in this PhD. thesis I present their analysis, 
evaluation, and conclusions. 

The aims of this PhD. thesis broadly correspond to the transnational objectives. 
The present research is, for example, in accordance with the international document 
ICOMOS Charter (Zimbabwe, 2013) which is concerned with the analysis, 
conservation, and restoration of architectural heritage. The research of immovable 
heritage is also supported by European Union, e.g. by the Seventh Framework 
Programme of EU. 
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