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ÚVOD 
Předmětem práce je studium materiálově fyzikálních vlastností úprav interiérových ploch v 
budovách, především obytných, s potenciálním využitím nízkoemisivních povrchů. Při 
docílení nízké emisivity lze předpokládat změnu v rozložení radiačních teplot a s tím 
spojenou úsporu energie pro dosažení tepelné pohody. Samostatnou kapitolu mé práce tvoří 
využití retroreflexe v oblasti infračerveného záření vydávaného uživateli, která může ovlivnit 
operativní teplotu jednotlivých osob. 

Zajištění požadavku tepelné pohody obytných prostor vyžaduje po větší část roku dodávku 
tepelné energie na vytápění. Stav tepelné pohody vnitřního prostředí se vymezuje vztahem 
teploty vzduchu a teploty okolních povrchů, ovlivňuje ji také rychlost proudění vzduchu. 
Souhrnný stav uvedených parametrů vystihuje tzv. operativní teplota. Optimálního stavu 
tepelné pohody lze dosáhnout, ve smyslu kombinace teploty vzduchu a teploty povrchů. 
Teplota obvodové konstrukce je závislá na rozdílu teploty vzduchu v exteriéru a v interiéru, 
tepelném odporu konstrukce, podmínkách proudění vzduchu a také na přenosu tepla sáláním. 
Zejména u méně izolovaných konstrukcí, především u domů starší zástavby, bývá povrchová 
teplota vnitřní strany obvodových stěn až o několik stupňů Celsia nižší než teplota vnitřního 
vzduchu. V takovém případě bude operativní teplota rovněž snížena, a to i o několik stupňů v 
závislosti na dispozici místnosti. Zároveň se může projevovat nepříjemná asymetrie 
v tepelném sálání. 

Tepelné vyzařovaní povrchů závisí mimo jiné na schopnosti povrchu tepelné záření vydávat, 
případně odrážet. Tuto vlastnost vystihuje bezrozměrná vlastnost emisivita. Většina běžných 
materiálů má emisivitu vyšší než 0,8. Výjimku tvoří kovy, u kterých je hodnota emisivity 
přirozeně nízká, což také znamená, že tepelné záření dobře odráží. Snížením emisivity 
vybraných povrchů je možné dosáhnout změny operační teploty pro zvýšení tepelného 
komfortu, nebo úspory energie při zachování tepelného komfortu. Dalším možným využitím 
je kombinace nízkoemisivní povrchové úpravy se sálavým vytápěním. Lze tím dosáhnout 
zvýšení účinku otopného systému, kdy pasivní nízkoemisivní stěna protilehlá k aktivně 
vyhřívané (alternativně chlazené) stěně realizuje její tepelný odraz. Takové uspořádání navíc 
poskytuje výhodu v okamžité odezvě.  Určitým specifikem nízkoemisivních úprav je snížení 
reálné povrchové teploty, což musí být reflektováno při návrhu povrchových úprav. 

Lze zaznamenat akademickou publikační činnost a také aktivitu některých zahraničních 
společností, které nabízí nízkoemisivní povrchové úpravy jako doplněk k zateplení budov 
klasickou izolací, v současném prostředí tuzemského trhu stavebních hmot však nejsou finální 
povrchové úpravy s nízkou emisivitou nabízeny. 

Potenciálně ještě vyšší míru tepelné úspory lze dosáhnout využitím odrazu tepelného záření 
na principu tzv. retroreflexe. Pokud je využito směrového odrazu zpět ve směru zdroje, 
dochází tím ke snížení ztráty vyzařováním u daného objektu. V tom případě by bylo možné 
snížit vnitřní teplotu v prostoru při zachování stejné úrovně tepelné pohody. 

V předchozích letech byla na ÚTHD FAST VUT Brno pod vedením S. Šťastníka 
vypracována řada prací, které byly věnovány vlivu emisivity různých částí staveb. Disertační 
práce [1], kterou vypracoval R. Steuer v roce 2006, se věnovala tématu snížené emisivity 
vnějšího povrchu kontaktního zateplovacího systému. Disertační práce [2], kterou vypracoval 
J. Hollan v roce 2010, je věnována nízkoemisivní meziokenní úpravě jako efektivnímu 
způsobu snížení tepelné ztráty oken, kde bylo prokázáno, že pokovené fólie mohou přinášet 
značné zlepšení součinitele prostupu tepla. P. Šot vypracoval v roce 2014 diplomovou práci 
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[3], ve které prováděl praktická měření tepelného odporu izolací sestavených ze souvrství 
nízkoemisivních fólií. 

Tato dizertační práce je věnována nízkoemisivním povrchovým úpravám v interiérech budov 
v souvislosti s prokázáním vlivu nízkoemisivních povrchů na tepelnou pohodu i s potenciálem 
snížení nároků na vytápění. To navazuje na tématiku studia materiálů se sníženou emisivitou, 
která je dlouhodobě řešena na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců na Fakultě stavební 
Vysokého učení technického v Brně. 

Cílem práce je navržení a odzkoušení materiálových koncepcí nízkoemisivních materiálů na 
bázi nátěrů a folií, které budou splňovat požadavky emisivity nižší než hodnota 0,5 a současně 
vykazovat konvenční, nekovový vzhled. Ověření možnosti využití retroreflexe tepelného 
záření k potlačení tepelných ztrát sáláním. 

 

1 VLIV NÍZKOEMISIVNÍCH ÚPRAV NA VNITŘNÍ 
PROSTŘEDÍ BUDOV 

V rešeršní části byly vyhledány práce věnované vlivu nízkoemisivní povrchové úpravy na 
tepelnou pohodu. Studie [4] řešila CFD situaci místnost s rozměry 4 x 5 x 3 metry s oknem a 
dveřmi, která má dvě exteriérové, a tedy ochlazované stěny. Vytápění místnosti na 
požadovanou operativní teplotu 20 °C zajišťuje v jednom případě konvekční jednotka pod 
oknem, v druhém případě radiační panel v centrální části stropu. Emisivita povrchů byla pro 
jednotlivé výpočetní situace alternována mezi hodnotami 1 a 0,2, a to pro všechny povrchy 
kromě podlahy. Součinitel prostupu tepla obvodové konstrukce U = 0,3, vnější teplota 
vzduchu byla -15 °C. 

Obrázek 1 a Obrázek 2 prezentují posun izoterm operativní teploty spojených se změnou 
emisivity povrchu. 

Obrázek 1: Pole operativních teplot 
v případě emisivity ε = 1 povrchů podle [4] 

Obrázek 2: Pole operativních teplot v případě 
emisivity povrchů ε = 0,2 podle [4] 

Výsledky naznačují, že je možné dosáhnout úspor 3 % v případě konvekčního vytápění a 6 % 
u radiačního panelu, vztaženo k energii použité pro vytápění prostoru na operativní 
teplotu 20 °C. 

Studie [5] založená na přímém měření přínosu nízkoemisivní úpravy byla řešena pomocí 
teplotní figuríny. Teplota místnosti byla nastavena na operativní teplotu 21 °C měřenou 
globálním teploměrem. Potřebnou energii dodávala podlaha, která tak představovala 
podlahové vytápění. Testované nátěry, tedy referenční standardní barva s hodnotou emisivity 
ε = 0,9 i nízkoemisivní nátěr s hodnotou emisivity ε = 0,5, byly naneseny na papírovou tapetu 
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a s ní poté připevněny ke stěnám klimatizační komory. Pro zajištění korektního měření byla 
povrchová teplota všech povrchů dále sledována tepelným čidlem.  

Simulovány byly tři případy, které reprezentují různou úroveň tepelné izolace obvodové 
stěny: 

o s prostupem tepla U = 1,64 W.m-²K-1 jako interpretace historické zástavby, 
o s prostupem tepla U = 1,11 W.m-²K-1 odpovídající starým domům ze sedmdesátých let 

20. století a 
o s prostupem tepla U = 0,12 W.m-²K-1 odpovídající požadavku na novodobé stavby. 

Tabulka 1: Míra potenciálních úspor energie při aplikaci nízkoemisivní povrchové úpravy 
podle [19] 

Modifikované 

konstrukce 

Typ 
budovy 

Teplota θsi 
obvodové stěny

Potenciální úspora 

θ = 21 °C θ < 21 °C

Dvě obvodové stěny + strop 

Historická 14,7 °C 15 % 22 % 

Stará 16,4 °C 12 % 19 % 

Nová 19,6 °C 8 % 16 % 

Jedna obvodová stěna 
Historická 14,7 °C 15 % 17 % 

Stará 16,4 °C 14 % 17 % 
 

Závěry této studie ukazují, že lze pomocí snížení emisivity vnitřních konstrukcí dosáhnout 
úspory energie. Potenciál pro energetickou úsporu je dán snížením povrchové teploty stěn, 
možností nastavení nižší teploty vzduchu a částečně i přímým odrazem tepelného sálání 
lidského těla od ploch se zvýšenou reflektancí.  

Z těchto a další prací vyplývá, že od nízkoemisivních úprav lze očekávat určitou míru tepelné 
úspory na vytápění v otopné sezóně. Jednotlivé literární zdroje se však rozcházejí v úrovni 
celkového přínosu; panuje shoda, že největší přínos je možno očekávat v případě budov 
s menší mírou tepelné izolace. U novostaveb je očekávaný přínos do 10 %. 

 

2 NÍZKOEMISIVNÍ POVRCHY 
Jistou úsporu energie na vytápění lze očekávat v místnosti se sníženou emisivitou vnitřních 
povrchů. Tato kapitola je věnována ověření takových povrchů. Byly ověřeny vybrané nátěry a 
fóliové materiály, zároveň bylo na základě poznatků vyprodukovány dva nátěry a foliový 
laminát. U vzorků byla stanovena emisivita přímým měřením. Pracoviště THD FAST VUT 
v Brně disponuje měřící aparaturou na principu integrační sféry Mid-IR IntegratIR™ od 
společnosti PIKE Technologies™. Zařízení je určeno k měření difuzní reflektance materiálů a 
funguje jako modulární nástavec infračerveného spektroskopu (FTIR metoda).  

2.1 NÍZKOEMISIVNÍ NÁTĚRY 

V této části se věnuji způsobu vytváření nízkoemisivních nátěrů, jejich testování a hodnocení 
účinnosti. Postupně byly ověřeny nátěrové vrstvy: 

o v první části jsou posuzovány komerčně dostupné nátěry, 
o druhá část je věnována vlivu morfologie a velikosti částic kovového pigmentu na 

emisivitu, 
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o třetí část je zaměřena na nízkoemisivní nátěry s metalickým vzhledem, 
o čtvrtá část pojednává o možnosti vytváření barevného nízkoemisivního nátěru. 

2.1.1 Příprava probarvených nízkoemisivních nátěrů 

Protože metalický vzhled patrně není vždy žádoucí, má smysl uvažovat o způsobu, jakým by 
bylo možné maskovat kovový pigment ve viditelném spektru, ale zachovat vysokou míru 
reflektance v oblasti tepelného záření.  

Experimentálně byla ověřena možnost potlačení kovového vzhledu příměsí pigmentu na bázi 
oxidu kovu. Pigmenty založené na kovových oxidech bývají zpravidla levné, netoxické, 
chemicky stabilní a mají velmi vysokou krycí schopnost. Míra pohltivosti v oblasti tepelného 
záření může být upravena velmi malou požadovanou tloušťkou. Pro experiment byl zvolen 
zelený oxid chromitý Cr2O3 a červený oxid železitý Fe2O3. Metodika byla založena na 
sledování vlivu příměsi barevného pigmentu na reflektanci, respektive emisivitu vzorků a 
jejich vizuální vzhled. Hodnocením optického vjemu nátěru bylo zjištěno, že kovový vzhled 
povrchu se podařilo potlačit při podílu barevného pigmentu kolem 50 %, při současné 
hodnotě emisivity ε ~ 0,5. 

Graf 1: Nízkoemisivní nátěry se zeleným zabarvením; EC Al představuje neprobarvený 
nátěr;Ref představuje nátěr bez obsahu hliníkového pigmentu; křivka Planck ilustruje 
distribuci tepelného záření pro 20 °C 
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Graf 2: Nízkoemisivní nátěry s červeným zabarvením; Planckova vyzařovací křivka se 
vztahuje k distribuci záření při 20 °C 

Následující série snímků z elektronového mikroskopu prezentuje vzorek VČ 4.  

Obrázek 3: Vzorek VČ 4; snímek 
z elektronového mikroskopu; na snímku je 
patrná rozdílná kvalita povrchu: nahoře 
jednolitý povrch bez defektů, dole se 
vyskytují nedokonalosti 

Obrázek 4: Vzorek VČ 4 v detailu; snímek 
z elektronového mikroskopu; na snímku je 
patrné obalení jednotlivých hliníkových lístků 
pigmentem se souvislým pokrytím kvůli 
vizuálnímu vzhledu  
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Je zde patrné uspořádání nátěru. Železitý pigment má typickou velikost částic kolem 0,25 µm, 
tedy o jeden až dva řády méně než funkční pigment hliníkový, který má tloušťku přibližně 1 
až 2 µm a plošný rozměr v desítkách mikrometrů. Za předpokladu dosažení určité prahové 
hodnoty může tedy železitý pigment kompletně pokrýt celou plochu hliníkového pigmentu. 
Další zvyšování podílu barevného pigmentu nemůže zvyšovat sytost, sníží však hodnotu 
emisivity. 

2.1.2 Shrnutí 

Kapitola byla zaměřena na vymezení potenciálu nízkoemisivních nátěrů a možnost jejich 
přípravy za použití kovových pigmentů. Byla stanovena emisivita u komerčně dostupných 
nátěrů s podílem hliníkového pigmentu s konstatováním, že nátěry s vysokým kovovým 
leskem mohou poskytnout emisivitu 0,4 a méně. 

Dalším krokem bylo ověření vlivu morfologie kovového pigmentu na výslednou emisivitu, 
kdy lístkové pigmenty vykazují emisivitu nejnižší. Část vzorků vykazovala emisivitu pod 0,3. 
Navíc u vzorků s bronzovým a měděným pigmentem bylo dosaženo esteticky hodnotného 
vjemu, ale jejich kovový lesk je spojen se spekulárním odrazem. To je může při určitých 
úhlech pohledu činit opticky tmavými. Na základě provedených experimentů lze konstatovat, 
že pokud se připouští metalický vzhled povrchu, je možné běžně vytvářet nátěry s emisivitou 
0,7. Pokud se požaduje povrchová úprava v barevném odstínu bez metalického vzhledu, lze 
očekávat hodnoty emisivity 0,5. 

2.2 NÍZKOEMISIVNÍ FOLIE 

Z poznatků rešerše vyplývá, že je možné řešit fólie požadovaných vlastností v zásadě těmito 
způsoby: 

o povrch hliníkové vrstvy opařit neprůhledným lakem, 

o laminovat hliníkovou vrstvu s neprůhlednou fólií, 

o vytvořit na nosné fólií nízkoemisivní nátěr. 

Třetí uvedená varianta je částečným přesahem do kapitoly věnované nátěrům. 

2.2.1 Testování potiskových technologií 

Aplikace nátěru v kontrolovaném průmyslovém procesu umožňuje řadu výhod, jako je přesně 
kontrolovaný proces, v zásadě vyšší kvalita povrchu, možnost využití organických 
rozpouštědel, vysoká rychlost nanášení až stovky metrů za minutu, vyšší efektivita využití 
materiálu. V praxi se využívá několik druhů pojiv často na bázi derivátů celulózy 
v organickém rozpouštědlu. Samotná vrstva laku či nátěru je velmi malá, dle informací 
výrobce 1–3 g.m-2. 

Povrchové úpravy hliníkových vrstev jsou běžně využívány v obalové technice a provádí se 
průmyslovým nanášením často s definovaným vzorem v širokém spektru barev. 

Byly vytipovány vzorky obalové techniky, které mají předpoklad pro uplatnění v rámci 
záměru práce. Na těchto vzorcích bylo provedeno měření spektrální reflektance a dopočítána 
emisivita. Na základě výsledků FTIR analýzy bylo určeno složení a to bylo dále potvrzeno 
XPS analýzou. 
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Graf 3: Výsledky měření spektrální reflektace u vybraných vzorků potištěných 
hliníkových fólií 

Z výsledků měření je možné konstatovat, že technologie využívaná pro potisk hliníkové fólie 
v obalové technice vykazuje rozsah emisivit ε = 0,6 až 0,3 v případě záření o teplotě 20 °C. 
Pro záření s vyšší teplotou emisivita výrazně klesá. Pro zkoumané průmyslové laky je vesměs 
využíván pigment na základě oxidu titanu TiO2. Ten vykazuje široký absorpční pás v rozsahu 
vlnových délek 14 až 22 µm. Je pravděpodobné, že by bylo dosaženo snížení emisivity o cca 
10 až 20 %, pokud by byl využitý jiný, méně absorpční pigment. 

Řada produktů je dnes balena do laminovaných fólií sestávajících z polymerní fólie opatřené 
vakuově nanesenou vrstvou hliníku. Tato vrstva má primárně sloužit jako bariéra proti 
vlhkosti a plynům. Lze však předpokládat, že materiál bude vykazovat sníženou emisivitu. 
Z provedené série měření vyplývá, že potisk povrchu fólie je většinou spojený nárůstem 
absorpce vlivem laku a pigmentu. V případě pigmentu je pro neprůhlednost opět využitý oxid 
titaničitý (TiO2), který by ale bylo možné nahradit vhodnějším pigmentem. Samotné tónování 
je většinou prováděno organickými pigmenty, které mají zanedbatelný vliv na výslednou 
hodnotu. Odečtem naměřených spekter byla stanovena absorpce laku 12 %, pigmentu TiO2 
19 % a při barevném tónování je vliv na emisivitu do 5 %. Je tedy možné předpokládat, že 
určitého snížení emisivity je možné dosáhnout vyloučením laku s tím, že pigment i barvivo 
budou rozptýleny přímo v polymeru, a to polyetylenu nebo polypropylenu.  

Dalším materiálem, který se běžně vyrábí a má potenciálně nižší emisivitu, jsou některé druhy 
balicích papírů či fólií. Část těchto obalových materiálů je pro zvýšení vzhledového vjemu 
vybavena metalizovanou vrstvou, přes kterou je natištěn určitý vzor. Bylo vytipováno a 
proměřeno více než dvacet vzorků takovýchto fólií. Hodnoty dopočtené emisivity uvádí 
Tabulka 2. Běžné obalové fólie mohou vykazovat relativně nízkou hodnotu emisivity. 
Zejména vzorek s označením Ar 1 má velmi nízkou hodnotu emisivity, což koresponduje i 
s jeho vizuálním vzhledem – vzorek je temně modrý, ale zrcadlí okolí. Materiálově je tedy 
patrně řešen jako tenká vrstva organického laku s organickým barvivem. Ostatní vzorky mají 
metalický vzhled do značné míry potlačen patrně vlivem anorganických pigmentů.  
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Tabulka 2: Dopočítané hodnoty emisivity u vybraných vzorků obalových materiálů 

Emisiv
ita pro  

Vzorek 
Ar 1 
modrá 

Ar 2 
červená 

Ar 3 
zelená 

Ar 4 
béžová 

Ar 5 
červená 

Ar 6 
stříbrná 

Ar 7 
zlatá 

Ar8 
zlatá 

Ar8 
bílá 

20 °C 0,16 0,42 0,42 0,44 0,53 0,68 0,47 0,4 0,59 

100 °C 0,15 0,35 0,37 0,37 0,46 0,66 0,46 0,38 0,47 

400 °C 0,12 0,24 0,27 0,26 0,3 0,61 0,48 0,34 0,31 
 

2.2.2 Exerimentální příprava nízkoemisivních fólií 

Z předchozích měření byl vyvozen závěr, že nejnižší míru absorpce lze očekávat při přímém 
probarvení fólie na bázi polyetylenu, či polypropylenu. Za tím účelem byla vytvořena série 
vzorků fólií. Produkce probíhala na laboratorním přístroji v Polymer institutu Brno. Vstupní 
materiál byl nízkohustotní polyetylen (Bralen FB 2-17), který byl pigmentován různou úrovní 
titanové běloby (M-Kolor 00 052). Byly vytvořeny čtyři úrovně pigmentace v různé variaci 
tlouštěk od 5 do 20 µm. Detailní přehled o poznatcích testovaných fólií je uveden v disertační 
práci. Z provedených experimentů vyplývá, že je možné vytvořit souvrství z tenké 
polyetylenové fólie a hliníkové vrstvy, které bude mít výslednou emisivitu 0,25 nebo nižší a 
zároveň bude opticky vnímána jako bílý povrch. 

2.3 EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VLIVU NÍZKOEMISIVNÍCH  
ÚPRAV 

Cílem experimentu je přímé ověření vlivu nízkoemisivní povrchové úpravy na povrchovou 
teplotu konstrukce a vliv na globální teplotu, tedy kombinovaný účinek teploty vzduchu a 
vlivu tepelného sálání okolí. Pro měření byla zvolena částečně vytápěna garáž. Tím je 
zajištěno, že prostor v době měření vykazuje interiérovou teplotu vyšší, než je teplota 
v exteriéru. Jako měřený povrch byla vybrána garážová vrata, protože poskytují neprodyšný, 
omyvatelný povrch, což usnadnilo dočasné nalepení nízkoemisivní fólie. Rozvržení 
experimentu dokumentuje Obrázek 5. 

V průběhu experimentu byla simultánně sledována teplota povrchu pro interiér a exteriér za 
situace, kdy jedna část garážových vrat byla pokryta nízkoemisivní fólií a druhá byla 
ponechána ve své základní podobě s komerční povrchovou úpravou. Dalšími snímanými 
veličinami byly teplota vzduchu pro exteriér a interiér a globální teplota před každým 
z testovaných povrchů. V druhé části experimentu pak byla nízkoemisivní fólie odebrána a 
proběhlo měření, při kterém byly oba měřené povrchy stejné. Tímto referenčním měřením 
byla odhadnuta úroveň potenciální chyby měření. 

Vyhodnocení je provedeno jako rozdíl teplot na polovině s nízkoemisivní úpravou 
(značených M; ε = 0,5) a referenčním povrchem s vysokou emisivitou (značených R; ε = 0,9). 
Při druhém měření byla emisivita povrchů identická, formální označení je však zachováno. 
Zhodnocení výsledků přínosů nízkoemisivní povrchové úpravy jako rozdíl mezi testovaným a 
referenčním povrchem uvádí Graf 4. Data představují rozdíl mezi teplotami simultánně 
snímanými na dvou polovinách garážových vrat pro obě měření. První měření prezentuje 
přínos nízkoemisivní vrstvy a je značeno modře. Druhé měření je srovnávající, při stejném 
základním povrchu s vysokou emisivitou. Prezentuje tak potenciální chybu měření. Druhá 
sada je značena červeně. 
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Obrázek 5: Uspořádání experimentu - 
očíslovaná místa udávají pozici 
interiérových snímačů. 

Graf 4: Zpracované výsledky experimentu; 1. 
Měření představuje přínos nízkoemisivní 
vrstvy; 2. měření představuje potenciální chybu 
měření. 

Z uvedeného grafu je možno vyvodit závěry, že aplikace nízkoemisivní vrstvy způsobí pokles 
povrchové teploty jak v exteriéru, tak interiéru. Ačkoli se teplota povrchu snížila, měření 
globální teploty vykazuje teplotu vyšší oproti referenčnímu měření. Rozdíly v teplotách 
stanovených při referenčním měření jsou pod úrovní rozdílů zjištěných při aplikaci 
nízkoemisivní vrstvy. 

Při aplikaci nízkoemisivní fólie zjevně dochází k pozměnění sálavých tepelných toků, kdy 
upravený povrch radiačně neprojevuje svou reálnou teplotou. To vede k menšímu ochlazování 
okolí, ale k vyššímu podchlazení povrchu samotného, protože není tepelně dotován. Nicméně 
tím, že se povrch projevuje jako tepelné zrcadlo, je zaznamenána mírně vyšší globální teplota 
před fólií, rozdíl je poplatný teplotě okolních povrchů.  

2.4 OVĚŘENÍ VLIVU NÍZKOEMISIVNÍCH POVCHŮ NA 
DISTRIBUCI STŘEDNÍ RADIAČNÍ TEPLOTY 

Na základě předchozích výsledků je možné provést odhad učinku nízkoemisivní povchové 
úpravy na rozložení střední radiační teploty (MRT). Výpočty jsou prováděné s pomocí 
aplikace MRT Analysis v3.7 [6], která umožňuje stanovit radiační teplotu na základě 
jednoduché geometrie a definované povrchové teploty. 

Uvažována byla nízkoemisivní povrchová úprava interiérového povchu obvodové a tedy 
ochlazované zdi v otoplném období. Následující graf vyjadřuje vypočítané teploty reálné a 
efektivní pro tři úrovně součitele prostupu tepla a čtyři případy emisivity. Úrovně součinitele 
tepla jsou zvoleny tak, aby postihly případy od špatně zaizolované konstrukce reprezentující 
starou zástavbu až po případ moderní výstavby splňující současné tepelně izolační standardy. 
Emisivita povrchu je navržena úrovni běžné pro většinu stavebních materiálů s hodnotou ε = 
0,9 a dále pak pro případy povchů se sníženou emisivivou poplatné možnostem 
demostarovaných v praktické části od ε = 0,5 až do úrovně ε = 0,2. Výpočty byly provedeny 
pro okrajové podmínky venkovní teploty θe = 0 ºC a vnitřní teploty θi = 20 ºC, která opovídala 
i teplotě zrcadlených povrchů. 

Z grafu je zřejmé, že největší potenciál nízkoemisivní povrchové úpravy je u starší zástavby, 
nebo konstrukcí které nejsou dostatečně tepelně izolovány. Tyto vypočtené hodnoty byly 
následně dosazeny do modelu místnosti popsaného na následujícím obrázku. 
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Graf 5: Vliv emisivity na reálnou a efektivní 
povrchovou teplotu stěny v závislosti na emisivitě 
a součiniteli prostupu tepla 

Obrázek 6: Model místnosti pro 
simulaci vlivu nízkoemisivní povrchové 
úpravy aplikované na interiérové straně 
obvodové stěny. 

Dále je prezentováno rozložení střední radiační teploty (MRT) pro případy součinitele 
prostupu tepla U = 1 W/m2.K a tomu odpovídají efektivní povrchové teploty, jak je uvádí 
Graf 5. Výstupy jsou vypočítány pro mezní hodnoty emisivity ε = 0,9 a ε = 0,2. Grafy 
prezentují rozložení radiační teploty v půdorysu místnosti 1,5 m nad podlahou. 

Graf 6: Rozložení radiační teploty;  
U = 1 W/m2.K; ε = 0,9; θsi,ef = 17,9 °C 

Graf 7: Rozložení radiační teploty;  
U = 1 W/m2.K; ε = 0,2; θsi,ef = 19,2 °C 

Graf 6 prezentuje případ místnosti s relativně špatně izolovanou stěnou, kdy přibližně třetina 
místnosti má střední radiační teplotu nižší o jeden stupeň než v případě vnitřního rohu. 
Simulace naznačuje, že tento potenciálně nepříjemný teplotní vjem bude eliminován při 
aplikaci nízkoemisivní povrchové úpravy – viz Graf 7. 

Vzhledem k tomu, že radiační složka představuje jen část z celkového teplotního vjemu, je 
vliv povrchové úpravy ještě o něco nižší. Výpočtový model také nepostihuje změnu 
v proudění vzduchu při povrchu chladnější obvodové stěny. Pro takovou simulaci by bylo 
potřeba využít CFD úlohu. Prezentované výsledky simulace naznačují, jakým způsobem 
nízkoemisivní povrchová úpravu může pozměnit teplotní vjem člověka v místnosti. 
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3 RETROREFLEXNÍ PRVKY 

3.1 VYUŽITÍ RETROREFLEXE PRO OVLIVNĚNÍ TEPELNÉ 
POHODY  

Popsané mechanismy potenciálních úspor energie však mají jisté limity, které patrně nejdou 
překonat bez kompromisu v otázce tepelné pohody. Posunutí hranice úspor je patrně možné se 
zapojením inovativního přístupu k odrazu tepelného záření na principu tzv. retroreflexe. 
Pokud je docíleno směrového odrazu zpět ve směru zdroje, dochází k efektivnímu snížení 
ztráty vyzařováním, a to právě u daného objektu. V takovém případě by bylo možné snížit 
celkovou teplotu v prostoru, a přesto zachovat stejnou úroveň tepelné pohody. 

Pojmem retroreflexe se označuje specifický odraz záření, který se vyznačuje tím, že záření 
dopadající na plochu s retroreflexní schopností je do značné míry odraženo zpět ke zdroji. 
Takový povrch bude dále označován jako retroreflexní povrch či prvek – RRP. 

Obrázek 7: Rozdílné způsoby odrazu [7] 

Mechanismu retroreflexe se využívá v řadě odvětví, především v dopravním značení a 
bezpečnosti v dopravě obecně. Retroreflexe je využívána i v přesné optice, například 
v geodézii. Většina těchto prvků však využívá oblast světla, nebo blízkého infračerveného 
záření. Využití retroreflexe tepelného záření pro úsporu tepelné energie či zvýšení tepelného 
komfortu bylo předmětem třech patentových spisů [8], [9], [10], přitom dva byly publikovány 
v průběhu řešení této práce. 

3.2 POČÍTAČOVÁ SIMULACE RETROREFLEXNÍCH PRVKŮ 

V autorském článku [11] byla publikována studie, která provádí počítačovou simulaci 
potenciálního přínosu retroreflexe pro zvýšení tepelné pohody. Cílem bylo počítačově ověřit 
podíl záření, který bude reflektován zpět ke zdroji na základě definované geometrie prostoru. 

Simulace byla provedena v počítačovém prostředí Radiance [12]. Jedná se o soubor programů 
vytvořených pro fotorealistické renderování 3D scén nebo ověření návrhu osvětlení. Výpočet 
je založený na metodě propočtu dráhy jednotlivých paprsků (anglicky ray-tracing) a jejich 
interakci s povrchy, které mají definované vlastnosti jako reflektance, míra difuzního odrazu, 
ale i barva apod. Pro zamýšlený účel je tedy tento program vhodný, protože dokáže zohlednit 
potřebné materiálové vlastnosti. Simulována byla místnost 3,00 x 4,00 x 2,65 metru, s jedním 
oknem a dveřmi – viz Obrázek 43. 
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Obrázek 8: Geometrie modelu; uprostřed se 
nachází sféra - zdrojem definovaného záření 

Obrázek 9: Odraz záření o stěn 
s retroreflexními prvky 

 

Uprostřed místnosti byla situována sféra o průměru 0,15 m, která do prostoru rovnoměrně 
vyzařovala výkonem Mv = 100 lx. Na povrchu sféry byly definovány virtuální senzory 
osvětlení, které z definice respektovaly jen osvětlení přicházející z vnějšího prostoru, tedy jen 
světlo odražené. Díky jejich velkému počtu s různou polohou na povrchu sféry je možné 
definovat intenzitu osvětlení z různých směrů dále označenou Lvγ.  

Materiál povrchů byl definován buď jako základní neupravená stěna - tedy hladký rovný 
povrch s reflektancí ρ = 0,10; s difuzním odrazem, nebo retroreflexní povrch s periodicky 
se opakující pravoúhlou strukturou se základním prvkem tvaru čtverce o hraně 5 cm; 
s reflektancí ρ = 0,95; se zrcadlovým odrazem. 

V modelu se postupně prováděla náhrada jednotlivých stěn za retrotroreflexní povrchy, dále s 
retroreflexními povrchy na třech a konečně na všech čtyřech stěnách. Přehled modelovaných 
situací shrnuje Tabulka 3. 

Tabulka 3: Přehled modelovaných situací s rozmístěním modifikovaných stěn 

Stěna X+ Y- X- Y+ účinnost zpětného odrazu [%] 

č. 1 zákl. zákl. zákl. zákl. 0,2 

č. 2 RRP zákl. zákl. zákl. 6,6 

č. 3 zákl. RRP zákl. zákl. 4,5 

č. 4 zákl. zákl. RRP zákl. 6,3 

č. 5 zákl. zákl. zákl. RRP 2 

č. 6 RRP RRP RRP zákl. 14,8 

č. 7 RRP RRP RRP RRP 24,4 
 

Legenda: zkratka zákl. značí běžnou stěnu s nízkou mírou odrazu, zkratka RRP značí retroreflexní povrch 
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3.3 OVĚŘENÍ PROJEVU RETROREFLEXE TEPELNÉHO ZÁŘENÍ 

Experimentální demonstrátor byl sestaven ze stavebnice SEVA, která díky své pravoúhlé 
modulární sestavě umožňuje velmi snadno stavět zamýšlenou strukturu. Část výplňových 
plastových ploch byla pokryta plastovou fólií s napařenou hliníkovou vrstvou. Sestava byla 
umístěna do exteriéru a následně byla nasnímána termokamerou s časovým odstupem 
dvanáct minut. Termokamera i s obsluhou byla v čase mezi snímáním v laboratorním 
prostředí s teplotou interiéru cca 20 °C. Z prezentovaných termosnímků je jasně patrný přínos 
termoreflexe, kdy struktura s reálnou teplotou cca 13 °C vykazuje efektivní sálání 
odpovídající teplotě kolem 20 °C. 

 

Obrázek 10: Fotografie retroreflexního prvku 
sestaveného v systému SEVA; v pravé části 
je patrná nízkoemisivní úprava  

Obrázek 11: Termografický snímek sestavy 
v exteriéru; teplota objektu je blízko teplotě 
okolí, zdánlivě zvýšená teplota je odrazem 
termokamery s relativně vyšší teplotou 

Pro provedení ověřovacích experimentů bylo zapotřebí získat dostatečnou plochu vhodného 
materiálu. Jako vhodné řešení byl zvolen polotovar komerční dopravní odrazky tvaru 
rovnostranného trojúhelníku. Sestava koutových odražečů se čtvercovou základní plochou 
má, na rozdíl od trojúhelníkového uspořádání, stejnou geometrii z obou stran hlavní plochy 
prvku. Tento fakt umožňuje jednoduché dosažení infračerveného odrazu díky pokovení 
profilované části. 

Pro přímé změření vlivu RRP na snížení tepelných ztrát byl navržen experiment, ve kterém 
byla sledovaným kritériem míry tepelných ztrát celková spotřeba elektricky vyhřívaného 
tělesa za určitý časový interval, což je přesně měřitelný parametr. 

Pro experiment bylo vybráno elektrické vyhřívací válcové těleso o objemu 1,5 litru vyhřívané 
výkonem 50 W s nastavením na termostatu 32 °C, napájení z elektrické sítě bylo vedeno přes 
digitální měřič spotřeby. Zároveň byla zajištěna vysoká emisivita povrchu ε > 0,9. Kolem 
vyhřívaného tělesa byly instalovány čtyři stěny z kartonu, které byly na jedné straně opatřený 
retroreflexními prvky. V případě referenčního měření byly RRP orientovány směrem ven. Pro 
měření účinnosti odrazu byla plocha s RRP otočená dovnitř měřícího prostoru. Tím, že byl 
vymezen měřicí prostor mezi stěnami a tepelně izolační podkladní deskou, bez uzavření 
prostoru shora, bylo umožněno plynule odvádět teplo konvekcí. Tak byla zajištěna relativně 
stálá teplota měřící sestavy, kdy se teplota okolního vzduchu dlouhodobě pohybovala 
v rozmezí 8 °C ± 2 °C stejně jako teplota vzduchu v místnosti. Měření probíhalo v nevytápěné 
místnosti s konstantní teplotou prostředí. V místnosti byl vyloučen průvan či jinak nucené 
proudění vzduchu. Bylo provedeno celkem jedenáct měření.  
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Z výsledků experimentu vyplývá, že účinkem použití RRP na stěnách měřicí komory došlo 
k snížení spotřeby tepla na temperování tělesa o 18 ± 3 % a v případě překrytí RRP tenkou 
polymerní fólií činila tepelná úspora 12 ± 2 %. 

Přímým měřením bylo prokázáno, že RRP mají schopnost snižovat energetické ztráty těles 
s teplotou vyšší než je teplota okolí. V případě, že je plocha RRP překryta tenkou polymerní 
fólií, je funkčnost retroreflexe zachována, nicméně částečně snížena, a to v závislosti na 
transmitanci fólie pro tepelné infračervené záření. 

3.4 POVRCHOVÁ ÚPRAVA RRP 

Je zřejmé, že otevřená retroreflexní struktura, která by měla viditelný povrch tvořený 
hliníkovou vrstvou je z estetického hlediska diskutabilní. Navíc zde vystupuje i další aspekt, 
spojený s retroreflexí i pro viditelnou část spektra – světlo dopadající na takovou strukturu by 
bylo odráženo zpět ke zdroji. Takový povrch by tedy působil opticky tmavě. Ještě jiným 
aspektem je snižování účinnosti vlivem ukládání prachu přinejmenším na část odrazných 
ploch. Všechny tyto potenciální problémy lze vyřešit zakrytím retroreflexní struktury pomocí 
tenké vrstvy, která je vysoce transparentní pro IR složku záření a má bílý (případně i jiný) 
difuzní rozptyl ve viditelné části spektra. Dalšími požadavky je patrně určitá pevnost a 
trvanlivost.  

Obrázek 12: Prokázání zachování funkce retroreflexe tepelného záření při překrytí 
metalizovanéhoho RRP vhodně probarvenou polymerní fólií 

Dalšího navýšení účinnosti, respektive potlačení ztrát je možné dosáhnout použitím 
antireflexní úpravy obou povrchů. Tento jev nehraje významnou roli v případě jednoduchého 
odrazu od roviny, nicméně je to důležitý aspekt, pokud je cílem dosažení směrového odrazu. 

 

3.4.1 Antireflexní filtr 

Pro docílení maximální prostupnosti krycí fólie je žádoucí potlačení odrazu (reflexe) na 
rozhraní vzduch/fólie. Pro plasty se běžně udává míra odrazu cca 5 %. K částečnému odrazu 
dochází na základě rozdílné rychlosti šíření elektromagnetického vlnění v těchto prostředích. 
Možným řešením je použití antireflexního filtru, který vytváří rozhraní, pro které je index 
lomu větší než ve vzduchu (n ~ 1), ale menší než v samotném polymeru (n ~ 1,5). Pro 
uvažovaný případ činí optimální hodnota indexu lomu antreflexního filtru np = 1,22. 
Optimální tloušťka antireflexní vrstvy by pro uvažovaný případ měla být dar,op ~ 3 µm. 



16 

 

Řešení nabízí strukturování povrchu. Je možné využití jevu, kdy materiálová diskontinuita – 
řádově menší než je vlnová délka záření – není paprskem takového záření rozlišena. To 
umožňuje vytvoření porézní přechodové vrstvy z identického materiálu s určitým podílem 
vzduchu. Pro paprsek se pak taková hybridní vrstva chová jako optické spojité prostředí 
s indexem lomu, který je kombinací indexů lomu vzduchu a daného materiálu. 

Pro vytvoření zamýšlené struktury povrchu je možné vycházet z chemické rozpustnosti 
polyolefinů. Ta je všeobecně velmi malá a jednou z cest je využít jako rozpouštědla xylen za 
zvýšené teploty. Pokud dojde k ochlazení rozpouštědla, v něm rozpuštěný polymer se začne 
srážet a vytvářet mikroskopické shluky, které ve výsledku vytvoří porézní strukturu. Tohoto 
jevu je využíváno pro vytváření superhydrofobních povrchů [13]. Je předpoklad, že 
morfologie struktury je vhodná i pro vytvoření antireflexního povrchu pro tepelné 
infračervené záření. 

Získané vzorky byly snímkovány pomocí elektronového mikroskopu a byla u nich stanovena 
míra prostupu infračerveného záření. Tloušťky získaných AR vrstev jsou blízko optimální 
hodnotě vypočítané optimální tloušťce ~ 3 µm. Výsledná hodnota účinnosti byla 40 %. 

Snímky z elektronového mikroskopu jsou uvedeny v Obrázek 13 a Obrázek 14. 

Obrázek 13: Detail povrchu vzorku AR T, 
připravený vysoušením v proudu horkého 
vzduchu; charakteristický rozměr struktur je 
cca 2 µm. 

Obrázek 14: Detail povrchu vzorku AR S, 
připravený volným vysoušením v prostředí 
laboratoře, charakteristický rozměr struktur 
je cca 1 µm. 

Byla navržena a odzkoušena jednoduchá metoda pro snížení ztát odrazem záření na rozhraní 
polymeru a vzduchu. Tato metody má potenciál pro průmyslové uplatnění. 
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4 ZÁVĚR 
Práce je zaměřena na studium nízkoemisivních povrchových úprav interiéru obytných budov 
ve vztahu k úsporám energie pro vytápění. V našich klimatických podmínkách je po větší část 
roku potřeba budovy vytápět či temperovat pro docílení tepelné pohody přítomných osob. 
V teoretické části bylo ukázáno, že složka tepelného sálání má na výslednou tepelnou 
pohodu významný vliv. Je popsáno, jakým způsobem je složka sálání zohledněna ve 
výpočtových modelech i přímých měřeních. 

V rešeršní části práce je v uvedených studiích ukázáno, že vnitřní povrchy v místnostech s 
emisivitou ε = 0,5 a nižší mohou pozměnit celkový teplotní vjem a umožnit dosáhnout 
stejného stavu tepelné pohody při nižší teplotě prostředí, což může vést k úspoře energie na 
vytápění. 

Dále jsou v práci předloženy možnosti, jak materiálově zajistit nízkoemisivní povrch při 
běžných teplotách prostředí. Bylo ukázáno, že snížení emisivity je možné dosáhnout nejenom 
využitím přirozeně nízké emisivity kovů, ale i jinými způsoby. Využití tenké vrstvy kovu, 
zejména hliníku, je však ekonomicky nejvýhodnější i z pohledu přirozené pasivace se jedná o 
patrně nejvhodnější materiál. Dalším studovaným aspektem je jev retroreflexe, který 
umožňuje posunout hranici účinnosti nízkoemisivních povrchových úprav.  

Experimentální část práce zaujímá dvě hlavní kapitoly věnované nízkoemisivním povrchům 
a retroreflexi tepelného záření. 

První část se zabývá studiem materiálových kombinací, které mají potenciál tvořit finální 
povrchové vrstvy s emisivitou nižší než 0,5 při zachování obvyklého vzhledu povrchu; bílý či 
barevný difuzně odrazivý povrch. Jsou zvoleny dva přístupy: nátěry a fóliové lamináty.  

Nátěry s funkčním kovovým pigmentem byly zkoumány z hlediska morfologie pigmentu, 
vlivu pojiva a možnosti probarvení anorganickými pigmenty. Ukazuje se, že nátěry 
s přiznaným metalickým vzhledem mohou poskytovat emisivitu nižší než ε = 0,3. Ne zcela 
obvyklý metalický vzhled může být designově zajímavý, například u bronzového pigmentu se 
zlatou barvou. Nicméně při požadavku na povrch s potlačením metalického vzhledu a 
barevného provedení bylo dosaženo emisivity ε ~ 0,5. Obdobné hodnoty by patrně dosahoval 
i nátěr s podílem hliníkového pigmentu s oválnou morfologií a velikostí částic kolem 50 µm. 
Takový přístup by nevyžadoval další složky pro potlačení kovových odlesků.  

Při studiu fóliových nízkoemisivních vrstev bylo prokázáno, že řada technologií využívaných 
v obalové technice má potenciál pro vytváření nízkoemisivních povrchů požadovaných 
vlastností. Důležitým aspektem je vhodná kompozice vrstev a materiálové složení. Při jejich 
optimalizaci se dají dnes používané technologie využít k produkci nízkoemisivních souvrství 
s emisivitou blízkou ε = 0,2. 

Experimentálně byl ověřen předpoklad, že nízkoemisivní úprava obvodové konstrukce 
sníží její povrchovou teplotu, nicméně díky odrazu tepelného záření z ostatních konstrukcí se 
globální teplota zvýší. Tedy, i když je povrchová teplota upravené konstrukce snížena, 
efektivní vyzařování povrchu je na vyšší úrovni, než odpovídá teplotě povrchu. 

Druhá kapitola experimentální části je věnována retroreflexi tepelného záření a možnosti 
konstrukce takového povrchu. Na sérii experimentů byl demonstrován vliv retroreflexe 
tepelného záření a je experimentálně prokázána energetická úspora při využití tohoto jevu. 
Pro studium potenciálního přínosu byl využit počítačový software Radiance. 
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Byla testována produkce retroreflexních prvků se schopností zpětného odrazu tepelného 
záření. Na základě poznatků byla navržena a ozkoušena jednoduchá metoda produkce, která 
nevyžaduje náročné technologie a může být využita i jednotlivci. Je navržena metodika 
ověření geometrie retroreflexních prvků. 

Pro docílení konvenčního vzhledu odrazných ploch, bylo navrženo překrytí prvků 
membránou s vhodnými vlastnostmi. Pro vyšší účinnost systému byl navržen a odzkoušen 
proces pro vytvoření antireflexní povrchové úpravy s dvojím účinkem: pro tepelné záření 
vrstva snižuje odraz na rozhraní materiálu a pro viditelné světlo povrch vytváří žádoucí 
difuzní rozptyl. 

Bylo ukázáno, že retroreflexe tepelného záření může mít významný přínos pro snižování 
energetické náročnosti budov, a to v míře vyšší než u běžných rovinných nízkoemisivních 
povrchů. 

Na základě poznatků uvedených v předložené práci lze shrnout, že lze vytvářet povrchy se 
sníženou emisivitou při zajištění esteticky přijatelného vzhledu. Takové povrchy je navíc 
možné vytvářet pomocí zavedených technologií jen s malou obměnou materiálové koncepce. 
Povrchy mohou být využity pro ovlivnění tepelné pohody v obytných budovách, je však třeba 
respektovat některé specifické vlastnosti spojené například s poklesem reálné povrchové 
teploty. Povrchové úpravy mohou sloužit ke snižování energetické náročnosti budov do 10 % 
a to v závislosti na dispozici stavby a úrovni tepelné izolace. 

Ústřední kapitolu práce tvoří navržená a odzkoušená koncepce směrového odrazu tepelného 
záření formou retroreflexe s využitím soustavy koutových odražečů. Tento princip je unikátní, 
neboť nabízí potenciál až 20 % úspor energie na vytápění. 
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7 ABSTRAKT 
One of the key issues of our society is to decrease energy demand. About 40 % of energy 

consumption in Europe is related to building operation, mostly for heating. The required 

thermal comfort is related mainly to temperature of air and temperature of surrounding 

surfaces. 

Especially in older buildings with low level of thermal insulation the inner surface of 

perimeter wall can be several degrees colder than air. In such case the perception of thermal 

comfort will be lowered also depending on the layout of the room. Other issue can be related 

to thermal radiation asymmetry. 

The amount of energy that is eradiated from a surface is driven by material property called 

emissivity. A surface with sufficiently low emissivity will became “thermal mirror”. It is 

possible to elaborate about intelligent thermal management of the internal space with usage of 

low-emissive surfaces; where thermal radiation can be suppressed or can be enhanced. This 

depends on the surface emissivity and its real temperature. 

Recently, growing interest about the low-emissive surfaces can be seen. They can represent 

reasonable complement to conventional insulation, but they have certain limits.  

Potentially, even higher energy savings can be reached with so called retro reflection. If the 

thermal radiation of an object is reflected back, its thermal loss will be lower. In such case it 

can be expected that equivalent thermal comfort can be reached even with lower overall 

temperature of the room. 

The aim of the work is study of material combinations with potential for utilization as low-

emissive interior surfaces. Research has been conducted on low-emissive paints and low-

emissive foils. 

Another part of the work is related to retro reflection of thermal radiation as a potential way to 

influence thermal comfort. The work shows, that energy saving up to 20% can be obtained. 


