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Abstrakt: Tato práce se zabývá konstrukcemi netransparentních prov�trávaných fasád, 

proud�ním vzduchu ve v�trané meze�e a teplotním chováním oplá�t�ní p�i 

rozli�ných parametrech konstrukce a v�trané mezery. Cílem práce 

je optimalizovat teplotní chování konstrukce v letním období, které souvisí 

s p�eh�íváním obálky budovy. K dosa�ení cíle jsou pou�ity numerické 

a experimentální metody zahrnující rozli�né nastavení konstrukcí 

prov�trávaných fasád. Jednotlivé nastavení jsou srovnávány 

a vyhodnocovány z hlediska rychlostí proud�ní vzduchu v meze�e a teploty 

vzduchu v meze�e a na povrchu konstrukce oplá�t�ní. Výsledkem jsou 

vyhodnocení vlivu jednotlivých typ� v�azených odpor�, nebo vlivu 

reflektance povrch� kolem v�trané mezery. �ást práce byla zpracována 

v návaznosti na projekt MPPF - Multifunctional Plug & Play Facade na TU 

Graz. Návaznost projektu na tuto práci se týká n�kterých energeticky 

aktivních prvk� fasád, u kterých sehrává teplota oplá�t�ní významnou roli 

z hlediska efektivity tohoto za�ízení. Ve výsledcích práce je patentované 

�e�ení pasivního systému v�trání oplá�t�ní budov a dutinový panel pro 

prov�trávané fasády. 

Abstract: The dissertation thesis is focused on non-transparent ventilated façade 

constructions, airflow in the ventilated cavity and the building envelope 

temperatures in relation with the different parameters of the construction and 

the ventilated cavity. The aim of this work is to optimize the temperature 

behavior of the building envelope during the summer season when the 

overheating is the most distinctive. The numerical and experimental methods 

with many different variants of façade constructions were used to 

investigation. The variants were compared and evaluated by the measured 

values of airflow speed in the ventilated cavity, temperature in the ventilated 

cavity and on the surfaces of constructions around the cavity. The result of 

the investigation is the evaluation of the influence of the airflow resistances 

or the reflectance of the surfaces around the ventilated cavity. Part of the 

thesis was formulated in relation with the project of MPPF - Multifunctional 

Plug & Play Facade during the internship at TU Graz. The efficiency of some 

parts of the energy active façade in this project depends on the temperature. 

The part of the results is the patented passive system for ventilation of 

building envelope and the patented cavity panel for ventilated facades. 

Klí�ová slova:  prov�trávaná fasáda, konvekce, proud�ní vzduchu, reflexní folie. 

Key words:  ventilated façade, convection, airflow, reflective foil. 
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1. Úvod 
 

V současnosti se při řešení obálky budovy ve větší míře uplatňují požadavky na 
funkčnost fasády, její dizajn, ztvárnění, trvanlivost a bezúdržbovost konstrukce. Vzhledem 
k těmto požadovaným vlastnostem se dostávají do popředí provětrávané fasády. Jejich 
materiálová, barevná a tvarová variabilita jako i různé systémy nosných prvků a roštů 
poskytují možnost řešení pro téměř každou budovu. Při zachování jejich různorodosti zároveň 
zlepšují tepelně technické parametry obálky budovy. Ve srovnání s kontaktním zateplením 
objektu navíc snižují přehřívání opláštění, objektu a jeho okolí v letním období, protože 
v mezeře proudí vzduch z exteriéru, který má nižší teplotu jako povrch osluněné části fasády. 
Tento jev je způsoben komínovým efektem. Vzduch v mezeře fasády je ohřátý od opláštění na 
osluněné straně objektu a stoupá vzhůru, přičemž přes přívodní otvory vtahuje další vzduch o 
nižší teplotě z exteriéru. Tím je snižována teplota osluněné části opláštění a je tak částečně 
snížena teplota opláštění a tepelný tok z průčelí fasády směrem do interiéru i exteriéru. 
 Provětrávaná fasáda je většinou tvořená dvouplášťovou konstrukcí s jednou větranou 
mezerou mezi vnitřním a vnějším pláštěm. Může být tvořena i konstrukcí více plášťovou 
s více větranými mezerami mezi jednotlivými plášti. Návrh fasády s provětrávanou mezerou 
je specifický, protože je při něm potřebné zohlednit i některé faktory, které do návrhu běžné 
fasády nespadají. Prvotním předpokladem správného návrhu je pochopení funkce 
provětrávané mezery a chování proudícího vzduchu v této mezeře. Základem správné 
funkčnosti fasády je proto vhodně zvolená tloušťka provětrávané mezery. K tomu přináleží 
i otvory pro přívod a odvod vzduchu z mezery. Navíc se vzhledem k nižší ceně opláštění dnes 
využívají ve větší míře prvky z desek malých formátů. Levnější maloformátové prvky 
opláštění jsou většinou keramické, na druhé straně i podstatně dražší kamenné prvky jsou 
využívány ve formátech menších rozměrů. Horizontální mezery mezi jednotlivými deskami 
opláštění jsou pak většinou otevřené a umožňují volné proudění mezi exteriérem 
a provětrávanou mezerou, a to po celé výšce fasády. Naopak u plášťů bez otevřených mezer 
přechází vzduch mezerou od přívodních otvorů k odváděcím bez vedlejších vlivů. Mezi prvky 
opláštění větších formátů patří cementotřískové desky, desky na bázi dřeva a dřevěné fasády, 
plechové opláštění objektu, nebo například prvky na bázi plastů. Omezujícím faktorem 
proudění vzduchu v mezeře může být nosná konstrukce opláštění. Pro tyto konstrukce se 
využívají v největší míře lehké hliníkové profily. U nižších fasád rodinných domů lze využít 
jako rošt i dřevěnou konstrukci z hranolů příslušných rozměrů. Horizontální profily 
v provětrávané mezeře by omezovali proudění vzduchu, což by mělo za následek změnu 
chování proudícího vzduchu za profilem. Proto se tyto profily umísťují buď do roviny tepelně 
izolační vrstvy, nebo co nejblíž k nosné konstrukci budovy. Plášť fasády je pak vynášen 
vertikálními profily, mezi kterými vznikají svislé mezery, které ve většině případů nejsou 
odděleny v celé šířce mezery. Specifickou skupinou provětrávaných fasád jsou zděné fasády, 
kdy je před nosnou konstrukcí objektu vyzděná stěna z keramických, kamenných nebo 
betonových prvků. Taková fasáda může být samonosná nebo zavěšená pomocí ocelových 
profilů na nosné konstrukci budovy. V obou případech je po celé výšce spojena s nosnou 
obvodovou konstrukcí objektu pomocí kotevních prvků v ložných spárách. Mezera mezi 
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stěnami tvoří větranou vzduchovou vrstvu, do které se vzduch dostává přívodními otvory 
u soklu, nepromaltovanými styčnými spárami ve spodní úrovni fasády, nebo přes mřížky 
v její průčelí, eventuálně v nadpraží nad otvory ve fasádě. Podobně se vzduch výstupními 
otvory odvádí pod úrovní zastřešení, případně pod parapety oken.  
 
 

2.  Přehled o současném stavu problematiky provětrávaných fasád 
 
Fasády s větranou vzduchovou mezerou jsou dvouplášťové konstrukce tvořící 

obvodový plášť budovy. Mezi dvouplášťové fasády patří i dvojité transparentní prosklené 
fasády, které využívají vzduch z mezery i k větrání objektu. Předmětem této práce jsou 
netransparentní provětrávané fasády, jejichž hlavní výhody a nevýhody jsou popsány níže. 

 
Hlavní výhody konstrukcí provětrávaných fasád: 
 

• dlouhodobá odolnost vůči povětrnostním vlivům, čistota fasády (deskové materiály 
nebo lícové zdivo mají vzhledem ke způsobu výroby, kontrole kvality a povrchovým 
úpravám vyšší odolnost než běžně používané omítky a taky se na nich méně 
zachytávají nečistoty než na škrábaných omítkách); 

• časová flexibilita montáže konstrukce (suchý montážní proces); 
• poskytují spolehlivou tepelnou ochranu v létě i v zimě jako i optimální vlhkostní režim 

v celé obvodové konstrukci čímž zvyšují životnost a funkčnost skladby; 
• zlepšení akustických vlastností fasády; 

• široká barevná, materiálová škála výrobků obkladů, různé typy kotvení a tvarová 
přizpůsobitelnost umožňuje ztvárnění i náročných architektonických tvarů; 

• možnost opravy v případě lokálního poškození jednoduchou výměnou konkrétní části 
obkladu fasády; 

• možnost změny výrazu fasády odlišným povrchovým nebo barevným ztvárněním ve 
vazbě na provozní celky objektu, nebo i v čase při změně účelu využití objektu;   

• nosným systémem obkladu fasády je možné vyrovnat i větší nerovnosti podkladní 
plochy. [1] 

 
Hlavní nevýhody konstrukcí provětrávaných fasád: 

 
• vyšší náročnost návrhu a zhotovení konstrukce;  
• vliv tepelných mostů kotevními prvky nosného systému pohledové části fasády 

(kotevní prvky jsou většinou ocelové nebo hliníkové – omezení tepelných mostů 
pomocí plastových PP podložek pod podstavu kotevních, konzolových prvků); 

• vyšší cena oproti tepelněizolačním systémům ETICS; 

• vniknutí škůdců do vzduchové mezery při nesprávném návrhu nebo provedení 
větracích mřížek na otvorech větrané mezery. [1] 
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2.1 Skladba konstrukce provětrávané fasády 
 
Obvodový plášť v provedení s provětrávanou mezerou má tyto základní vrstvy. První 

vrstvou z exteriéru je opláštění fasády, které může být provedeno v různých materiálových, 
barevných, tloušťkových variantách, s přiznanými nebo skrytými spárami, které mohou být  
 
pevné, pružné s těsněním, nebo volné bez těsnění. Opláštění je vynášeno nosnou konstrukcí 
(roštem), která je kotvena k nosnému systému budovy. Nosnou konstrukci vnějšího pláště 
fasády může tvořit rošt v provedení s lehkých slitin, oceli nebo ze dřeva. Další variantou 
nosné konstrukce vnější obálky budovy je její přímé kotvení ocelovými prvky do nosné 
konstrukce objektu, nebo vynášení pomoci konzolových ocelových prvků.  

Vzduchová mezera pod vnějším opláštěním má mít tloušťku, která zajistí její 
dostatečné provětrávání.  

Za vzduchovou mezerou, na vnějším povrchu vnitřního pláště, by se měla nacházet 
protivětrná folie. Při otevřených přiznaných mezerách v opláštění by měla být tato folie 
odolná vůči UV záření. Funkcí protivětrné folie je ochránit vrstvu tepelné izolace pod ní před 
prochlazováním její horní vrstvy proudícím vzduchem a před působením vody, která se 
dostane do vzduchové mezery při hnaném dešti. Ne všechny nosné rošty obkladu fasády 
umožňují umístění protivětrné folie do skladby.  

Další vrstvou směrem k interiéru je většinou tepelná izolace (pokud je objekt takovým 
způsobem zateplen), která musí být z nehořlavého materiálu, většinou z kamenné vlny. Desky 
tepelné izolace se připevňují k podkladu jen pomocí kotvících hmoždinek, čímž se zachovává 
suchý proces.  

Pod tepelnou izolací se nachází podkladní konstrukce a nosný systém objektu, do 
kterého se kotví nosný rošt nesoucí vnější plášť budovy. Při použití ocelových prvků kotvení 
se tepelné mosty v místě styku ocelového prvku a nosné konstrukce omezují vložením 
polypropylénových podložek. 
 

2.2 Systém provětrání fasády 
 
Proudění vzduchu v mezeře provětrávané fasády může být přirozené nebo nucené. Ve 

většině případů se jedná o proudění přirozené. Nucené větrání je využíváno ve větší míře 
u dvojitých fasád. Při přirozeném větrání sehrává hlavní roli konvekce vzduchu. Vzduch 
v mezeře je vlivem insolace části fasády, nebo prostupem tepla z interiéru ohříván, přičemž 
s rostoucí teplotou vzduchu klesá jeho hustota. Ohřátý vzduch tak proudí k odváděcím 
otvorům v úrovni atiky, případně pod zastřešením nebo pod parapety oken a zároveň je do 
mezery přiváděn vzduch z exteriéru, přes přiváděcí otvory nad terénem, nebo v nadpraží 
u výplní otvorů. U fasád s maloformátovými prvky a otevřenými, přiznanými mezerami mezi 
jednotlivými díly opláštění probíhá výměna vzduchu mezi vnějším vzduchem a vzduchem 
v mezeře fasády i přes otvory mezi těmito prvky. 

Vlivem proudícího vzduchu v mezeře dochází ke snížení přehřívání objektu v letním 
období, způsobeném insolací fasády. Sluncem ohřívaný vnější plášť fasády je ochlazován 
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vzduchem proudícím v mezeře. Tepelný tok směrem do interiéru je tedy nižší, protože teplota 
vzduchu proudícího mezi opláštěním a zbývající konstrukcí obálky budovy je podstatně nižší 
než teplota samotného osluněného pláště. V zimním období jsou v mezeře naopak podmínky 
pro zvýšení teploty vzduchu vůči teplotě vzduchu v exteriéru před fasádou. Děje se tak vlivem 
prostupu tepla z interiéru. Dalším faktorem zvýhodňující provětrávané fasády je snížení 
tepelného toku z interiéru vlivem snížení rozdílu teplot mezi interiérovou  
stranou a provětrávanou mezerou sáláním jasné oblohy. V tomto případě je primárně 
ochlazován předsazený plášť fasády a rozdíl teplot mezi interiérem a povrchem v mezeře je 
menší v porovnání s rozdílem teploty interiéru a povrchu opláštění. 

V zimním období představuje značnou část i únik tepla vlivem ochlazujícího účinku 
větru. Povrchová teplota na exteriérové straně fasády je v takovém případě nižší 
u jednoplášťové obvodové konstrukce objektu. U dvouplášťové provětrávané konstrukce tvoří 
předsazený plášť tlumící oblast a rychlost proudění vzduchu v provětrávané mezeře je 
následně podstatně nižší než rychlost větru před fasádou. Na druhé straně nevýhodou 
u provětrávaných fasád je vliv snížení účinnosti tepelně izolační vrstvy vlivem proudícího 
vzduchu. Tento vliv se zvyšuje při zvýšení rychlosti proudícího vzduchu v mezeře vlivem 
větru. Protože pro tepelnou izolaci u provětrávané fasády se používají výhradně nehořlavé 
materiály, většinou vláknité bez povrchového uzavření, tak takováto konstrukce umožňuje 
proudícímu vzduchu pronikat do povrchové vrstvy této tepelné izolace. Při tomto jevu, 
proudící vzduch může prochlazovat vrstvu tepelné izolace do určité tloušťky od větrané 
mezery. Řešením je použití protivětrné, difuzně otevřené folie, která tomuto jevu zabraňuje, 
nebo ho alespoň zmírňuje a navíc chrání tepelnou izolaci proti srážkové vodě, která se do 
mezery může dostat vlivem hnaného deště přes mezery v opláštění, nebo ve formě sněhu.           

Dalším prvkem, který má nemalý vliv na proudění vzduchu v mezeře provětrávané 
fasády je nosný rošt pláště fasády. Jak již bylo napsáno výše, ten může být ocelový, hliníkový 
nebo i dřevěný. V největší míře používané hliníkové systémy nosných roštů jsou sestaveny 
tak, aby jejich prvky nebyli překážkou ve svislém směru proudícímu vzduchu. To znamená, 
že případné vodorovné prvky roštu jsou zapuštěny v úrovni vrstvy tepelné izolace a svislé 
prvky pak nesou samotný vnější plášť. V nevyhnutném případě u složitějších konstrukcí je 
povoleno lokální snížení tloušťky mezery vlivem prvků nosného roštu na 10 až 5 mm. Takové 
zúžení je ale nutné předem už ve fázi návrhu posoudit, protože může mít výrazně negativní 
vliv na proudění vzduchu ve větrané mezeře. 

    
2.3 Funkce opláštění provětrávaných fasád 
 
Vzhledem k normovým požadavkům musí provětrávané fasády splnit více funkcí.           

 Estetická funkce představuje určité črty, které jsou charakteristické pro zvolené prvky 
pláště. Tyto črty opláštění vyplývají z jeho tvarů a rozměrů, členění, povrchové úpravy, 
návaznosti jednotlivých dílů, spár a styků, drsnosti, barvy. Dekorativní ztvárnění fasády by 
mělo vycházet z funkčního uspořádání prostorů krytých fasádou a mělo by být v souladu 
s celkovou myšlenkou architektonického výrazu objektu. Zásadním prvkem na fasádě je 
barevné ztvárnění její povrchu. Pro obytné zóny je vhodná pokojná barevnost s výrazným 
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oživením. Dalším prvkem působícím na vzhled fasády jsou rozměry prvků opláštění. Velké 
rozměry prvků pláště fasády působí scelujícím dojmem a objekt se tak může zdát méně 
mohutný než je ve skutečnosti. Naopak při použití pláště z malých prvků je fasáda značně 
rozčleněná a tím se zdá větší. S členěním opláštění objektu souvisí i vlastnosti spár. Spára 
mezi prvky opláštění může být přiznaná, zvýrazněná nebo nepřiznaná. Samotná síť spár může 
být pravidelná nebo nepravidelná. Pravidelný systém spár působí na pozorovatele pokojným 
dojmem, nepravidelné spáry naopak vnášejí do plochy nepokoj a jsou i složitější pro 
provedení rovinných spár. Významným prvkem je i povrchová úprava opláštění. Například 
zrcadlová úprava působí odhmotňujícím dojmem a v kombinaci s odrazem oblohy člověk 
nevnímá skutečnou výšku budovy. [2] 

Ochranná funkce pláště vyplývá z jeho osazení v konstrukci provětrávané fasády 
a tedy z přímého kontaktu s vnějším prostředím. Prvky opláštění tvoří ochranu dalších vrstev 
před povětrnostními vlivy, jako jsou vítr, déšť, vlhkost, sluneční záření, změny teploty. Při 
prvcích s kolmými spárami doplňuje funkci ochrany před větrem, deštěm a slunečním 
zářením větrotěsnící membrána v podobě folie umístěné na povrchu tepelné izolace. 
U zalomených a bezespárých prvků odpadá potřeba ochrany před slunečním zářením 
a deštěm. Z konstrukčního hlediska musí plášť fasády odvádět vodu ze svého povrchu tak, 
aby bylo zamezeno poškození dalších vrstev. Povrch pláště nesmí umožňovat hromadění 
vody na svém povrchu. V ploše opláštění musí byt řešeno v případě rozměrnějších celků 
dilatování takového pláště z hlediska statického i dynamického zatížení, ale hlavně z hlediska 
objemových změn vlivem teploty. [2] 

Krycí funkce je ochranou tepelné izolace pod opláštěním. Prvky vnějšího pláště 
překrývají tepelnou izolaci, nerovnosti povrchu a nosnou konstrukci pláště. Vlastní konstrukcí 
zabezpečuje funkčnost dalších vrstev obvodového pláště a navíc plní i estetickou funkci. [2] 

Akustická funkce souvisí s neprůzvučností skladby obvodového pláště, tvarem povrchu 
pláště i samotné fasády a pohltivostí opláštění. Akustická funkce prvků opláštění je významná 
především v centrech měst a kolem rušných ulic, kde se vlivem mnohonásobných odrazů 
zvyšuje hladina hluku. [2] 

Protipožární funkce spočívá v ochraně obvodového pláště před šířením požáru a to 
použitím především nehořlavých materiálů v konstrukcích provětrávaných fasád a uzavření 
materiálů s nižší požární odolností pod vrstvy s vyšší požární odolností. Jako tepelné izolace 
provětrávaných fasád se používají výlučně nehořlavé hmoty, aby se zamezilo šíření plamene 
provětrávanou vzduchovou mezerou. [2] 

Hygienická funkce souvisí se samočistící funkcí pláště, tvarováním povrchu, které 
omezuje usazování prachu, nečistot a vody, které mohou způsobovat fleky. Předpokladem je 
snadná údržba a lehké čištění povrchu fasády. [2] 

Ekonomická funkce závisí na délce živostnosti souvrství provětrávané fasády 
a upřednostnění funkcí některých systémů opláštění před jinými, protože každý prvek 
opláštění objektu plní soubor funkcí a je potřebné zvolit optimální řešení pro konkrétní 
fasádu. [2] 
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2.4 Materiálové varianty opláštění budov 
  

Z hlediska technologie se pohledové prvky provětrávaných fasád montují suchým 
procesem (kotvením). Podle druhu použitého materiálu se tyto prvky rozlišují na dřevěné, 
kamenné, keramické, silikátové, kovové, plastové a další materiálové varianty prvků opláštění 
budov. 

 
Dřevěné prvky opláštění 
 
Dřevo jako základní prvek pláště fasády objektu vytváří svou přirozenou strukturou 

a kresbou velice estetické povrchy, které působí příznivě na pokoj a pohodu člověka. Používá 
se deskové řezivo nebo fošny (masiv), ale i obkladové materiály na báze dřeva (vrstvené 
lisované dřevo, lamelové dřevo, překližky a jiné) a prvky z aglomerovaného dřeva 
(dřevovláknité, dřevotřískové a sendvičové desky, desky s dřevité vlny a cementu). [2] 

 
Kamenné prvky opláštění 

 

  Návrh kamenného opláštění upravuje ČSN 73 3251 Navrhování konstrukcí z kamene, 
která se konkrétně fasádními prvky zabývá v odstavci 11.2.1 Obklady předvěšené a 12.1.1 
Předvěšená fasáda s funkcí ochrany stavby proti vodě. Přírodní kámen patří rovněž jako dřevo 
k nejstarším stavebním materiálům, který se pro své vlastnosti používá i v současnosti. Jeho 
výhodou je vysoká pevnost, nízká nasákavost, dobrá mrazuvzdornost, trvanlivost, nízká 
náročnost na údržbu a útlum hluku. Mezi jeho nevýhody lze zařadit objemovou hmotnost 
přírodního kamene, vysokou tepelnou vodivost a těžkou opracovatelnost. [2] 

 
Keramické prvky opláštění 

Keramické opláštění fasád se v současnosti používají téměř výlučně v kombinaci se 
sendvičovými obvodovými plášti budov. Základním požadavkem na keramické prvky fasád je 
nízká nebo střední nasákavost a mrazuvzdornost. Ke kvalitativním požadavkům patří 
geometrické rozměry, fyzikální a chemické vlastnosti. „Montované keramické obklady se 
z hlediska pracovních procesů spojují do dilatačních celků dvěma způsoby: 

• vyztužením dilatačního celku v stykových spárách a vzájemným spojením 
obkladových prvků mokrým procesem (vytváření železobetonových nosných roštů); 

• kotvením obkladových prvků suchým způsobem – kotvení je zabezpečeno tvarováním 
obkladového prvku a nosné konstrukce roštu, spáry mezi prvky jsou pružné.“ [2] 
Jiným typem keramických fasád jsou zděné fasádní předstěny z cihel tradičního 

formátu. Tyto konstrukce jsou popsány dále. [2] 
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Silikátové prvky opláštění 
 

 Silikátové obklady rozdělujeme do čtyř skupin: 
• obkladové panely na bázi cementu, vytvořené jako směs cementu, anorganických nebo 

organických vláken a vody; 
• sklosilikátové obkladové panely vyráběné ze skla a z křemičitého písku technologií 

sintrování1; 
• velkorozměrové prvky montované z vyztuženého betonu. [2] 

V současnosti hodně používané jsou fasádní desky na bázi cementu z barveného 
speciálního betonu. Betonová hmota je barvená ve své hmotě anorganickými pigmenty, čímž 
je zabezpečena barevná stálost obkladu. Výrobky jsou z velice kvalitního vibrovaného nebo 
keramického betonu. Můžeme sem zařadit i výrobky z eternitu, které se dnes už nevyrábí na 
bázi azbestocementu, ale vláknocementového materiálu. 

 
Skleněné prvky opláštění 
 

 Sklo tvoří základ transparentních systémů opláštění konstrukcí budov především 
u dvojitých fasád, avšak uplatňují se i v netransparentních fasádách v různých barevných 
úpravách. Pro aplikaci skleněného obkladu je důležité jeho co nejdelší setrvání v opticky 
vyhovujícím stavu. Tento problém v současnosti řeší sklo se samočistící schopností, vyvinuté 
začátkem milénia, které svými hydrofilními a fotokatalytickými vlastnostmi odstraňuje vodu 
i organické a anorganické usazeniny ze svého povrchu. Kotvení je obdobné jako u jiných 
deskových materiálů s tím rozdílem, že sevření skleněného obkladu musí byt v pružném 
materiálu, aby nedošlo k jeho prasknutí. Používají se kotvy z nerezavějící oceli kotvené přímo 
do obvodové stěny nebo do kotvení do roštů. Velkoformátové skleněné tabule se kotví do 
nosného systému budovy, k roštu nebo i na soustavu předpjatých lan. [2] 
 

Kovové prvky opláštění 
 

 Původně se kovové pláště fasád používali především pro průmyslné budovy. 
V současnosti existují velice esteticky působící kovové fasády, které se uplatňují 
i u občanských budov. S výhodou se používají u výškových budov, kdy je potřeba lehkým 
obvodovým pláštěm maximálně odlehčit stavbu. 
 
K výhodám kovových obkladů patří: 

• lehká opracovatelnost; 

• snadné tvarování; 
• možnosti konstrukčního řešení obkladu a jeho kotvení; 

• vhodné statické vlastnosti; 

                                                           
1
 Sintrace – spékání, technologie při níž se vlivem vysoké teploty snižuje pórovitost výrobku 
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• rychlá montáž; 

• dlouhá životnost. 
 

Snad jedinou jejich nevýhodou je to, že podléhají korozi, což vyžaduje vyšší náklady na 
údržbu. 
Kovové obklady můžeme rozdělit do dvou skupin: 

• obklady z těžkých kovů (ocel, měď, titanzinek a podobně); 

• obklady z lehkých kovů (hliník a jeho slitiny: dural, duralumínium, duralumín, slitiny 
titánu a podobně). [2] 
 
Plastové prvky opláštění 
 
Plasty se ve stavebnictví rozšířily hlavně v polovině minulého století. Tehdy byl jejich 

vývoj ještě v počátcích a pro jejich nízkou odolnost povětrnostním vlivům (především 
slunečnímu záření) si nevysloužili zrovna dobrou pověst. Od té doby vývoj plastů významně 
pokročil, a proto je dnes můžeme bez obav použít i na obklady fasád, kde jsou po celou dobu 
životnosti vystavené působení UV záření. Dle reakce plastů na teplo je můžeme rozdělit na 
termoplasty2 a reaktoplasty3.  
Pro fasádní obklady se používají především: 

• vytvrzený polyvinylchlorid (PVC); 
• polyesterové lamináty zpevněné skleným vláknem (GUP); 
• vysokotlaké lamináty HPL, kontaktně nebo průběžně lisované lamináty CPL; 

• polymetylmetakrylát (PMMA). [1] 
 „Plastové fasádní prvky mají jemný dezén s vizuální konturou např. dřeva a nevtíravé 
barevné ztvárnění. Spolu s vhodným izolačním materiálem jich možno použít i na dodatečné 
zateplení s vynikajícími parametry, přičemž dokonalé odvětrání systému zabraňuje 
kondenzaci vodní páry ve zdivu a zlepšuje zvukově izolační vlastnosti obvodového pláště. 
Obklad nepotřebuje téměř nijakou údržbu a přitom má dlouhou životnost“. [2] 

 
Provětrávané fasády se zděným vnějším opláštěním 
 
Variantním provedením opláštění provětrávané fasády je zděný plášť fasády. Tyto 

konstrukce se vyznačují vyšší hmotností a náročností provedení. Tato práce je zaměřená na 
lehké fasádní pláště budov. 
 Zděné fasády jsou tvořeny zdivem z cihel tradičního formátu, betonových tvárnic nebo 
z kamenných opracovaných prvků, které jsou s nosnou konstrukcí budovy spojeny pomocí 
ocelových kotvících prvků. Fasádní zdivo tvoří předstěnu, která může mít vlastní základ, nebo 
je vynášená ocelovými konzolami kotvenými do nosné konstrukce objektu. Přívodní 

                                                           
2
 Termoplasty – plastické materiály, které je možné v určité teplotní oblasti opakovaně 
tvarovat 
3
  Reaktoplasty – plast, který po vytvrzení není možné opakovaně tvarovat zahřátím 
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a odváděcí otvory vzduchu do provětrávané mezery jsou při konstrukci se základem 
zabezpečeny nepromaltováním styčných spár mezi cihlami nad úrovní terénu. Stejným 
způsobem je většinou řešeno i proudění vzduchu v provětrávané mezeře pod parapetem, nad 
oknem a u odváděcího otvoru z mezery. 
 „Montované obklady z cihel tradičního formátu, tzv. předstěny nebo přizdívky chrání 
obvodovou stěnu proti povětrnostním vlivům i mechanickému poškození. Vyzdívají se 
z lícových cihel do kotvených profilů připevněných v úrovni stropních konstrukcí nebo 
kotvených pomocí spon přímo do nosné konstrukce.  
Kotví se do zděné nebo železobetonové (monolitické nebo montované) stěny. Vzhledem na 
hmotnost předstěny se musí požít speciální kotvící kovové prvky odpovídajících dimenzí.“ [2] 
 

2.5 Fyzikální procesy ovlivňující provětrávaní fasády 
 
Základním prvkem provětrávané fasády, kterým se tato konstrukce odlišuje od 

nevětraných fasád je provětrávaná mezera, ve které proudí vzduch. Vzduch proudící ve 
větrané mezeře je z fyzikálního hlediska tekutina. Společným názvem tekutiny označujeme 
kapaliny a plyny, které mají společnou vlastnost, tekutost. Tekutiny mají na rozdíl od pevných 
látek velkou pohyblivost částic, nemají stálý tvar a snadno se rozdělují. Odpor tekutiny proti 
změně tvaru se nazývá viskozita. Ten se logicky projevuje pouze tehdy, pokud nastává 
v tekutině pohyb. Dokonalá tekutina je nereálná tekutina, ve které se neuvažují viskózní síly. 
Je tedy vhodná pouze k aproximaci tekutiny s velmi malou viskozitou. [5] 

 
Proudění tekutiny 
 
„Proudění znamená pohyb tekutin. Prouděním kapalin se zabývá Hydrodynamika.  

Aerodynamika pak zkoumá silové působení na tělesa, která jsou obtékána proudem vzduchu.“ 
[5] 

Na základě fyzikálních vlastností tekutin můžeme rozdělit proudění tekutiny na 
prodění ideální, neviskózní kapaliny a proudění skutečné, viskózní kapaliny. Proudění ideální 
kapaliny lze dále rozdělit na potenciální (nevířivé) a vířivé. U skutečné kapaliny může nastat 
proudění laminární nebo turbulentní. Při laminárním proudění se částice tekutiny pohybují 
rovnoběžně v tenkých vrstvách, aniž by se přemisťovali v rámci průřezu. Turbulentní 
proudění je kromě podélné rychlosti typické také turbulentní (fluktuační) rychlostí, jíž se 
přemisťují po průřezu.  

Poměry, při nichž dochází ke kvalitativním změnám rychlostního profilu a závislosti 
odporu, tj. při přechodu laminárního proudění v turbulentní, jsou pro určité průřezy a tekutiny 
dány kritickou rychlostí. Z pokusů i teorie podobnosti vyplývá, že přechod laminárního 
proudění v turbulentní je charakterizováno Reynoldsovým kritickým číslem, které je 
definováno vztahem:  
 
Re = vd/v      [-];      (1)  
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kde v...střední rychlost tekutiny,    [m.s-1]; 
d...charakteristický rozměr,     [m]; 
v...kinematická viskozita proudící tekutiny.   [m2.s].     [5] 
 
 Stanovení režimu proudění u přirozené konvekce závisí na hodnotě Rayleighova čísla, 
které je definováno vztahem: 
 

Ra=
g.β.∆T.D3.ρ2.cp

η.λ
       [-];    (2)  

kde g...tíhové zrychlení,    [m.s-2]; 

β...koeficient teplotní roztažnosti tekutiny,  [K-1]; 

∆T...teplotní gradient,     [K]; 

D...charakteristický rozměr oblasti,   [m]; 

ρ...průměrná hustota proudící tekutiny,  [kg.m-3]; 

cp...měrná tepelná kapacita tekutiny,   [J.kg-1.K-1]; 

η...dynamická viskozita,     [kg.m-3.s-1]; 

λ...tepelná vodivost tekutiny.    [W.m-1.K-1]. 

Určení typu proudění:  Ra<108...laminární proudění 

 108<Ra<1010...přechod od laminárního k turbulentnímu proudění 

 Ra˃ 1010...turbulentní proudění     [6]      

 

Z hlediska kinematiky můžeme proudění tekutin rozdělit vhledem k uspořádaní 
v prostoru na jednorozměrné, dvourozměrné nebo třírozměrné a v závislosti na čase na 
stacionární a nestacionární proudění. [6] 
 

Princip konvekce 
 
Konvekce je název pro šíření tepla v kapalinách a plynech vlivem proudění částic. 

Rozlišujeme dva typy konvekce: nucenou a přirozenou (volnou). Nucená konvekce je 
vyvozená ventilátorem, větrem, kompresorem. Přirozená konvekce vzniká v důsledku rozdílu 
hustot tekutiny při rozdílné teplotě vlivem gravitačních sil. Je tedy vyvolána působením 
gravitačního na nerovnoměrně prohřátou tekutinu. Protože hustota vzduchu s rostoucí 
teplotou klesá, tak vzduch o vyšší teplotě stoupá vzhůru. [7] 

 
Viskozita 
 
Významnou roli v proudění tekutin sehrává viskozita. Pro ideální tekutinu se 

předpokládají nulové smyková – tečná napětí. U skutečné tekutiny jsou tyto napětí nulové 
pouze v případě, že se tekutina nepohybuje. „V případě, že tekutina proudí a její jednotlivé 
elementární objemy (molekuly) jsou v relativním pohybu a dvě sousední vrstvy mají 
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rozdílnou rychlost, potom na jejich rozhraní dochází mezi nimi ke tření a ke vzniku 
smykového napětí, příčinou tohoto jevu je viskozita tekutiny“[8]. Viskozita je tedy fyzikální 
veličinou udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na 
vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění kapaliny. „Pohybují-li se sousední vrstvy 
kapaliny různými rychlostmi, vzniká na jejich rozhraní smykové napětí, které brání pohybu. 
Pomalejší vrstva je zrychlována a naopak zase rychlejší zbržďována. Tečné (smykové) napětí 
je vyvoláno vnitřním třením neboli viskozitou tekutiny“[5]. Charakterizuje vnitřní tření 
a závisí především na přitažlivých silách mezi částicemi. Kapaliny s větší přitažlivostí mají 
větší viskozitu, která znamená větší „brždění“ pohybu kapaliny.  

U plynů je viskozita nezávislá na tlaku plynu (kromě velmi nízkých a velmi vysokých 
tlaků), ale je závislá na teplotě plynu, přičemž s rostoucí teplotou roste i viskozita. Na rozdíl 
od kapalin, u kterých viskozita klesá při rostoucí teplotě kapaliny. [5],[8] 

 
2.6 Stav problematiky z hlediska zaměření výzkumu 
 
Vzhledem k tomu, že v současnosti nastává postupný přechod budov k energetické 

soběstačnosti, tak i problematika provětrávaných fasád se ubírá tímto směrem. To znamená, 
že se zkoumají a zlepšují vlastnosti fasádních prvků a zkoumají se například možnosti co 
nejefektivnějšího využití aplikace fotovoltaických panelů, nebo solárních kolektorů na tyto 
konstrukce. Tyto prvky pro svou pohltivost solárního záření na povrchu fasády představují 
současně značný nárůst teploty na osluněné části konstrukce. Aby se nadměrně nepřehříval 
interiér objektu, tak se kombinují tyto prvky s konstrukcí provětrávané fasády. Fotovoltaické 
panely s podkladní vrstvou nebo solární kolektory tedy tvoří obklad provětrávané fasády a za 
nimi probíhá vzduchová mezera odvádějící přebytečné teplo z konstrukce. Kromě toho se 
u fotovoltaických panelů, pro jejich vyšší účinnost při nižších teplotách zkouší například 
i chlazení vodou inspirované ochlazujícím účinkem zelených fasád, jak uvádí Šuklje a kol.[9]. 
V tomto případě se do podkladní desky fotovoltaického panelu dávkuje voda, ta se následně 
odpařuje, čímž tento panel chladí. 

Fasády s provětrávanou vzduchovou mezerou poskytují z hlediska návrhu 
provětrávané mezery, její tvaru, tloušťky, nasávacích a odváděcích otvorů mnoho neznámých, 
které se při řešení ve fázi projektu často nezohledňují. Tyto neznámé vlastnosti jsou u běžně 
užívaných provětrávaných fasád ze zaužívaných materiálů a běžně užívaných konstrukcí. 
Další rozvoj v této oblasti směrem k co nejlepšímu energetickému využití fasády vytváří 
obrovský prostor pro zlepšení funkcí provětrávaných fasád. 

V příbuzném tématu dvojitých fasád budov, u kterých se vzduch z větrané mezery 
využívá i k větrání objektu se problematikou simulace zabývají Kalousek a Kala [10], Sedlák 
a Mráček [11], nebo například Zhen Zeng a kol. [12], kteří simulovali přirozené větrání 
v dvojité fasádě se žaluziemi.   

Problematika proudění v provětrávaných fasádách se v současnosti rozděluje na dva 
základní směry. Situace je taková, že u již široce používaných systémů není dostatečně přesně 
popsána metodika posouzení provětrávaných fasád z hlediska energetického přínosu. To 
přináší prostor k vylepšování a zpřesňování modelů, které jsou následně srovnávány 
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s reálnými konstrukcemi. K tomuto směru lze dále přiřadit výzkum ve vylepšování parametrů 
běžně užívaných provětrávaných fasád a vzájemné srovnání chování jednotlivých typů fasád 
jak po stránce materiálové, vplyvu barevného provedení, tloušťky větrané mezery, formátu 
obkladu, otevřenosti a propojenosti větrané mezery s venkovním prostorem. Širokou oblastí 
výzkumu v současnosti jsou zejména provětrávané fasády s otevřenými mezerami mezi 
jednotlivými deskami obkladu. V tomto směru se chováním proudícího vzduchu zabývá 
například článek Labat a kol. [13]. Sanjuan a kol. [14], použili pro experimentální ověření 
proudění vzduchu metodu PIV4.  Spolupracovali i na energetickém posouzení chování 
provětrávaných fasád so Suárez a kol. [15], kteří se zaměřili na vyhodnocení energetického 
přínosu fasády s otevřenými mezerami mezi jednotlivými prvky obkladu. O tom, že ani 
samotná oblast základní funkce provětrávaní není dokonale popsána svědčí i článek od López 
a kol. [16] zaměřený na ověření modelu provětrávané fasády. Dva typy provětrávaných fasád 
s odlišností v provedení obkladu vyhodnocuje článek Sanjuan a kol. [17], porovnávající 
větranou fasádu s otevřenými mezerami mezi prvky maloformátového obkladu a „klasickou“ 
fasádu s přívodním otvorem ve spodní části větrané mezery a odváděcím v horní části mezery. 
Experimentální hodnocení samotné přirozeně větrané provětrávané fasády s otevřenými 
spárami mezi prvky obkladu ve svém příspěvku popisuje Sánchez a kol. [18]. Pravděpodobně 
nejčastěji používaným materiálem pro oba zmíněné typy větraných fasád je keramický 
obklad, jehož základní výhodou je nízká cena a vysoká trvanlivost. Většinou se keramický 
obklad používá u fasád s otevřenými mezerami mezi jednotlivými prvky obkladu 
a přiznanými prvky kotvení, což je pravděpodobně nejekonomičtější varianta z pohledu 
nákladů na obklad provětrávané fasády. Posouzením větrané fasády s keramickým obkladem 
bez otevřených mezer v prostředí středomořského klimatu se zabývá článek Stazi a kol. [19]. 
 Druhým směrem je aplikace energeticky aktivních prvků na průčelí provětrávaných 
fasád za účelem dosažení energetické soběstačnosti řešeného objektu. Do této oblasti lze 
zařadit již výše popsané fasády s obkladem ve formě fotovoltaických panelů na pórobetonové 
podkladní desce, která brání prohřívání panelu i samotného objektu pomocí přesného 
dávkování vody do pórobetonové desky. V tomto případě se tedy teplo spotřebuje 
k vypařování vody. Jinými formami aktivních prvků je kromě použití fotovoltaických panelů 
i využití solárních kolektorů, nebo využití PCM materiálů. Využitím materiálů s fázovou 
změnou se ve svém článku zabývá Gracia a kol. [20], kde popisuje chování v dvojité větrané 
fasádě v zimním období za účelem akumulace solárního záření v průběhu dne a jeho následné 
postupné uvolňování. Tato problematika je dále rozvinutá v Gracia a kol. [21]. 
 Výše popsané směry lze zjednodušeně popsat jako zlepšování úrovně provedení, 
modelování proudění a vzájemné srovnání již existujících řešení v prvním popsaném celku 
a implementaci nových metod, materiálů a kombinaci řešení, které vedou na nové sestavy 
konstrukcí provětrávaných fasád popsané v druhém směru.  

Součástí obou směrů experimentálních výzkumů je ve většině případů srovnání 
skutečného chování proudění s CFD modelem, v některých případech i zpřesnění CFD 
modelu za účelem jeho vyššího vypovídajícího potenciálu. Výlučně problematiku modelování 
přirozeného větrání řeší Freire a kol. [22]. Přehled o problematice numerického modelování 
provětraných fasád uvádí článek Gracia a kol. [23], kde popisuje přístupy k dvojitým 

                                                           
4
 PIV – Particle Image Velocimetry 
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fasádám, proudění kolem žaluzií, větrané fasády s otevřenými vodorovnými mezerami mezi 
jednotlivými prvky obkladu, větrané fasády s celistvým obkladem s přívodním a odváděcím 
otvorem, dvourozměrné a trojrozměrné modely, turbulence při proudění vzduchu v mezeře.         

 
2.7 Motivace 
 
Jak vyplývá ze zvoleného názvu, práce je zaměřená na proudění vzduchu v mezeře 

provětrávané fasády a jejích specifických detailech. Z pohledu certifikace systémů větraných 
fasád jsou dnes kladeny přísné požadavky z hlediska stability a odolnosti konstrukce. Na 
samotnou funkčnost tohoto konstrukčního celku se v našich podmínkách nekladou prakticky 
žádné nároky. Následkem toho jsou často nevhodně provedené některé části konstrukce, nebo 
dokonce v některých případech je i celkové konstrukční řešení nosného roštu fasády 
nevhodné vzhledem k přirozenému provětrání mezery. Proudění vzduchu v mezeře má přitom 
významný vliv na teplotu opláštění, se kterou souvisí přehřívání interiéru i okolí objektu. To 
souvisí s energetickou náročností objektu, která se v současnosti dostává na přední příčky 
významu vzhledem k cílům stavět na konci tohoto desetiletí už jen energeticky soběstačné 
budovy, nebo alespoň budovy s minimální potřebou energie. Z hlediska těchto faktorů, lze 
předpokládat potřebu přesnějšího vyhodnocení dopadu konstrukce provětrávané fasády na 
energetickou bilanci objektu a větší důraz na taková řešení, které podpoří lepší funkčnost 
těchto konstrukcí. 

 
2.8 Současné normy vztahující se k provětrávaným fasádám 
 
V souvislosti s návrhem, posouzením a schvalováním konstrukcí provětrávaných 

fasády lze vycházet z následujících norem. Požadavky na nosný rošt a kotvení předsazeného 
opláštění fasády k nosné konstrukci objektu vychází z norem: 
 

• ČSN EN 1090  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí  
• ČSN EN 1991  Eurokód 1 – Zatížení konstrukcí  
• ČSN EN 1998  Eurokód 8 – Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení  
• ČSN EN 1999  Eurokód 9 - Navrhování hliníkových konstrukcí  
• ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
• ČSN 73 0804  Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 
• ČSN EN 12152  Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost – Funkční požadavky  

 a klasifikace 
• ČSN EN 12154  Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost – Funkční požadavky

 a klasifikace 
• ČSN EN 13116  Lehké obvodové pláště - Odolnosti proti zatížení větrem –     

                     Funkční požadavky 
• ČSN EN 13830  Lehké obvodové pláště - Norma výrobku 
• ČSN EN 14019  Lehké obvodové pláště - Odolnost proti nárazu - Funkční 

 požadavky 
• ČSN 73 3251  Navrhování konstrukcí z kamene 
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Zkušební postupy pro konstrukce nebo prvky provětrávaných fasád vycházejí z norem: 
 

• ČSN 73 0212  Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.  
• ČSN 73 2030  Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení 
• ČSN 73 2044  Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí 
• ČSN 73 2045  Zjišťování hmotnosti stavebních dílců 
• ČSN EN 12179  Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - 

 Zkušební metoda 
• ČSN EN 13051  Lehké obvodové pláště – Vodotěsnost – Zkouška na místě 
• ČSN EN 13964  Závěsné podhledy – Požadavky a metody zkoušení 

 
Tepelně technické požadavky na budovy, obvodové konstrukce a vnitřní prostředí: 
 

• ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov  
• ČSN 73 0548  Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů 
• ČSN EN 12667  Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení

  tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla   
 tepelného toku - Výrobky o vysokém a středním tepelném 
odporu 

• ČSN EN 13829  Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - 
 Tlaková metoda 

• ČSN EN 12354-3  Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov             
 z vlastností stavebních prvků -Část 3: Vzduchová neprůzvučnost 
 vůči venkovnímu zvuku  

• ČSN EN ISO 10211  Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky          
 a povrchové teploty - Podrobné výpočty 

• ČSN EN ISO 10456  Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti -   
  Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení  
  deklarovaných a návrhových tepelných hodnot 

• ČSN EN ISO 13790  Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie  
  na vytápění a chlazení 

• ČSN EN ISO 14683  Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel 
 prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty  

• ČSN EN ISO 6946  Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor  
  a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda 

• ČSN 72 7030  Stanovení součinitele difuze vodní páry stavebních materiálů. 
 Všeobecná část 

• ČSN EN 29053  Akustika. Materiály pro použití v akustice - Stanovení odporu 
 proti proudění vzduchu  

• ČSN EN ISO 10052  Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti  
 a hluku technických zařízení v budovách - Zjednodušená  
 metoda 
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• ČSN EN ISO 354  Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti 

 
• ČSN EN ISO 140-5  Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí  

   a v budovách - Část 5: Měření vzduchové neprůzvučnosti  
  obvodových plášťů a jejich částí na budovách 
 

Odolnost konstrukce vůči ohni stanovují normy pro požární bezpečnost staveb a klasifikace 
stavebních výrobků dle zkoušek reakce na oheň: 
 

• ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
• ČSN 73 0804  Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 
• ČSN 73 0863  Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene  

 po povrchu stavebních hmot  
• ČSN EN 13501-1  Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb –

 Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň  
• ČSN EN 13823  Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební 

 výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku 
 jednotlivého hořícího předmětu  

• ČSN ISO 13785  Zkoušky reakce na oheň pro fasády - Část 1: Zkouška středního 
 rozměru 

 
Kmenová norma, která by se zabývala výlučně problematikou provětrávaných fasád 

a stanovovala požadavky na konstrukce a větranou mezeru fasády na národní úrovni 
neexistuje. Na evropské úrovni se problematikou návrhu a schvalování konstrukcí 
a konstrukčních celků zabývá organizace EOTA5. Tato organizace v dubnu 2012 vydala 
ETAG6 034, který řeší problematiku: „KITS FOR EXTERNAL WALL CLADDINGS“ , což 
lze přeložit jako: „sestavy pro vnější obklady stěn“.  

V první části ETAG 034-1 pojednává o: „VENTILATED CLADDING KITS 
COMPRISING CLADDING COMPONENTS AND ASSOCIATED FIXINGS“,  volně 
přeloženo jako: „ provětrávané sestavy obkladů zahrnující obkladové prvky a přidružené 
upevňovací prvky“. Nachází se zde podrobný popis jednotlivých prvků konstrukcí 
provětrávaných fasád, terminologie, materiály, popis vhodných kombinací obkladu 
a kotvících prvků obkladu. K samotné větrané mezeře popisuje mezerovou bariéru, což je 
prvek v prostoru vzduchové mezery oddělující dvě mezery ve svislém nebo vodorovném 
směru pro účely požárního rozdělení větrané mezery, nebo oddělení exponovaných částí 
fasády s ohledem na tlak větru. Větraná mezera je definována jako prostor mezi obkladem 
a izolační vrstvou, případně nosnou konstrukcí objektu. Jako minimální bezpečná šířka 
větrané mezery provětrávané fasády se v Evropském technickém schválení 034-1 uvádí šířka 

                                                           
5
 European Organisation for Technical Approvals (Evropská organizace pro technické    
schvalování) 
6
   European Technical Approval Guideline (Řídící pokyn pro evropské technické schválení) 
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20 mm. Lokálně je možné tuto šířku v závislosti na zvoleném nosném roštu redukovat na 5 až 
10 mm, což vyžaduje ověření vlivu na funkci větrání a odvodnění. V ideálním případě je po 
realizaci fasády vhodné ověřit předpoklady návrhu pomoci měření v reálné konstrukci. Další 
funkční vrstvou v konstrukci větrané fasády je difuzní membrána přispívající k vodotěsnosti 
stěny.  Druhý díl ETAG 034-2 poskytuje návod k řešení: „CLADDING KITS COMPRISING 
CLADDING COMPONENTS, ASSOCIATED FIXINGS, SUBFRAME AND POSSIBLE 
INSULATION LAYER“, v češtině: „ sestavy obkladů zahrnující obkladové prvky, přidružené 
kotvení, pomocný rám a případnou izolační vrstvu“. ETAG je tvořen požadavky a zkušebními 
postupy, odkazy na zkušební normy a pokyny pro tvorbu ETA7, na základě kterých jsou 
výrobky certifikovány a uváděny na trhy Evropské unie s označením CE8.  

Přes odkazy na zkušební normy jsou kladeny požadavky na mechanickou odolnost 
a stabilitu konstrukce, požární odolnost a reakci na oheň, vliv na vnitřní a vnější prostředí, 
zabezpečení funkce konstrukce v době její životnosti, ochranu proti hluku, energetickou 
náročnost, trvanlivost a použitelnost konstrukce. Tyto hlavní oblasti posuzování a schválení 
konstrukcí jsou dále rozděleny na podoblasti, které zahrnují reakci na oheň na zadní straně 
konstrukce, vodotěsnost spojů a ochrana proti hnanému dešti, difuzní otevřenost konstrukce 
a odvedení vlhkosti z konstrukce, odvodnění konstrukce, obsah a uvolňování nebezpečných 
látek, odolnost proti zatížení větrem zahrnující test sání a tlaku větru, odolnost proti 
mechanickému poškození zahrnující smykové porušení, zkoušky s kombinací tahu a smyku, 
odolnost drážkovaných prvků opláštění, vertikální zatížení, protažení kotvících prvků, kotevní 
otvory v kamenném obkladu, odolnost kovových kotvících prvků na svislé zatížení, odolnost 
drážek, proti vodorovnému bodovému zatížení, nárazům tvrdého a měkkého tělesa, odolnost 
proti účinkům seismicity, pulzující zatížení. Další požadavky zahrnují rozměrovou stabilitu 
pláště, chemickou a biologickou odolnost, zmrazování a rozmrazování, korozi obkladových 
prvků z oceli, slitin oceli, nerezové oceli, hliníku a jeho slitin, upevňovací prvky, odolnost 
vůči UV záření. V druhé části jsou navíc požadavky na odolnost vůči teplotnímu šoku, 
tepelně vlhkostní chování, tepelný odpor izolační vrstvy. Přílohy této části popisují obecnou 
terminologii a používané zkratky, referenční dokumenty, metody určené k identifikaci 
jednotlivých složek kde se odkazuje vysvětlení terminologie v první části ETAG-u, 
statistickou interpretaci výsledků, odolnost kotvících prvků. 
 Návrh dle řídících pokynů pro evropské technické schválení ve své podstatě, ale 
nezabezpečuje celkovou vhodnost, a proto je vhodné dále vyšetřit proudění vzduchu 
v mezeře, přes otvory a v jiných detailech pomocí CFD9 analýzy. CFD analýza simuluje 
proudění tekutin pomocí výpočetní techniky.  
 
 
 
 

                                                           
7
 European Technical Approval (Evropské technické schválení) 

8
 Communité Européen, tj. Evropské společenství. Označení vyjadřuje, že výrobek splňuje 
evropský technický standard nazývaný harmonizovaná evropská norma (hEN) 
9
 Computational Fluid Dynamics (Výpočetní analýza dynamiky tekutin) 



19 

 

 2.9 Metody měření proudění vzduchu 
 
 V následující kapitole jsou uvedeny některé z pokročilých metod měření proudění 
vzduchu, které však nebyly vzhledem ke své finanční náročnosti využity v rámci 
experimentálního měření. Avšak tyto metody jsou často využívány na specializovaných 
pracovištích pro simulování a sledování proudění vzduchu v tuzemsku i v zahraničí. Mají 
veliký přínos pro ověřování a porovnávání s numerickými modely, protože dokáží 
zaznamenávat pohyb tekutiny v libovolných průřezech nebo i v celém sledovaném 
trojrozměrném prostoru. Metodika použitá v rámci experimentálních měření pro tuto 
dizertační práci je uvedena v samostatné kapitole.  

Mezi moderní pokročilé metody měření lze jednoznačně zařadit optické metody PIV, 
PLIF10, LDA11, PDA12, kterých „výhodou je, že nezasahují do proudění. Říkáme, že jsou 
nevnikající do procesu (nonintrusive). Nedochází tedy ke kontaktu s objektem nebo k jeho 
ovlivnění. Velkou předností je možnost měření v náročných podmínkách a složitých 
prouděních. Optické metody umožňují, ve srovnání s jiným metodami, měřit celé dvou, 
popřípadě tří rozměrné příčné řezy prouděním. Společným znakem všech metod je však 
využívání světelného paprsku emitovaného pomocí Laseru13.“ [24] Moderní metodou měření 
je například i komplexní sestava pro měření pomocí thermoanemometrů CTA14 a další 
metody. Metoda PIV je vizualizační metodou měření proudění kapalin vhodnou zejména pro 
laboratorní podmínky, ale je využitelná i v provozních podmínkách. Principem této metody je 
vizualizace proudění pomocí zavádění částic do tekutiny. Pomocí kamery je zaznamenán 
pohyb částic v tekutině, který je následně zpracován počítačem za účelem vytvoření 
vektorového a rychlostního pole. „Pro měření metodou PLIF se používá stejné zařízení jako 
pro stereo (2 kamery) PIV měření. Jediný rozdíl je v použití speciálního držáku na kamery. 
Ten zajišťuje, aby obě CCD kamery snímaly stejnou oblast měřeného pole.“ [25] „Laserová 
anemometrie nepatří sice mezi vizualizační metody, ale jedná se o velmi přesnou a 
progresivní optickou měřicí metodu pro měření rozložení rychlostí v tekutinách. Je založena 
na principu Dopplerova jevu, a proto se laserové anemometry označují také zkratkou LDA 
(Laser Doppler Anemometer).“ [26] CTA je metoda založená na principu metody měření 
pomocí thermoanemometru v komplexní sestavě pro zpracování měřených dat. 
 
 
 
 
 

                                                           
10

 PLIF - Planar Laser Induced Fluorescence 
11

 LDA - Laser Doppler Anemometry 
12

 PDA - Phase Doppler Anemometry 
13

 LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 
14 CTA - Constant Temperature Anemometry 
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Metoda PIV 
 

Zařízení pro měření metodou PIV je finančně nákladné a na trh se dodává v různých 
variantách. Příkladem může být zařízení sestaveno z laseru, čočky, zrcadla, kamery, PIV 
procesoru a datového procesoru. „Úzký světelný svazek vedený optickým vláknem z pulzního 
nebo pulzujícího laseru je válcovou čočkou upraven do tvaru světelného nože, pomocí kterého 
se osvětluje po odraze na zrcadle vybraná rovina měřicího prostoru. Optické vlákno usnadňuje 
manipulaci s osvětlovacím zařízením v méně přístupných prostorách. Pro osvětlení celého 
trojrozměrného prostoru (např. při holografickém záznamu obrazu) lze nahradit válcovou 
čočku obyčejnou čočkou s kulovým povrchem. Zrcadlo může vykonávat také kývavý pohyb, 
čímž se umožní intenzívnější osvětlení i většího měřicího prostoru. Osvětlená rovina měřicího 
prostoru je ohraničena zorným polem záznamového zařízení umístěného kolmo na rovinu 
světelného nože. Pro možnost počítačového zpracování měření se pro záznam obrazů používá 
CCD kamera napojená přes digitalizační kartu k počítači. Místo kamery lze použít i 
fotoaparát. Použití fotoaparátu je pracnější, ale umožňuje získat obrazy s větším rozlišením. 
Pro zpracování obrazů je v počítači instalován speciální PIV procesor, ze kterého se získají 
data pro vektorovou mapu rychlostního pole z jednoho měření. Data z několika měření ve 
stejné rovině nebo data z několika měření v paralelních rovinách je možné dále zpracovávat 
pomocí datového procesoru a získat tak střední hodnoty rychlostí v dané rovině (s vyšší 
přesností než z jednoho měření) nebo obraz trojrozměrného proudění. Zařízení obvykle 
vyžaduje práci v zatemněném prostoru.“ [26]  

 
Metoda PLIF 
 
Tato metoda rozšiřuje použití metody PIV o možnost měření koncentrací a teplot 

v kapalinách. „Metoda PLIF je založena na použití fluorescenčního barviva, které je přidáno 
do měřené tekutiny. Fluorescenční barvivo je osvětleno optickým nožem generovaným 
laserem, částice barviva pak emitují světlo o jiné vlnové délce než je vlnová délka světla 
emitovaného laserem. Intenzita světla re-emitovaného fluorescenčním barvivem je úměrná 
intenzitě optického nože (v daném místě) a hustotě značkovacích částic (v daném místě) 
a teplotě (v daném místě). Při použití filtru, který propustí jen světlo emitované 
fluorescenčním barvivem, je možné tuto světelnou intenzitu oddělit od intenzity laseru a určit 
tak koncentraci nebo teplotu. Nejpoužívanějším fluorescenčním barvivem je Rhodamine 6G, 
který nejlépe absorbuje světlo o vlnové délce cca. 530 nm a re-emituje světlo o vlnové délce 
cca. 590 nm. Pro měření teplot se používá fluorescenční barvivo Rhodamine 6B.“ [25]  

 
Metoda LDA 
 
„Princip této metody je založen na laserovém svazku procházejícím tekutinou, který je 

na částicích v tekutině rozptylován. Rozptýlené světlo, které nese informaci o rychlosti částic 
se následně zaznamenává vhodným detektorem. Nezbytnou podmínkou pro aplikaci 
laserového anemometru je tedy přítomnost částic určité velikosti v proudu tekutiny a 
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průhlednost této tekutiny. Navíc musí být místo měření opticky přístupné. Částice o velikosti 
podstatně větší než je vlnová délka použitého světla se mohou do tekutiny i uměle zavádět, 
ale je nutné, aby měly velmi malou pádovou rychlost a aby byly schopné kopírovat trajektorie 
proudu tekutiny. 

LDA se používají pro měření rychlostí v tekutinách v rozmezí od 0,001 m.s-1 do 300 
m.s-1, pro fluktuace rychlostí v rozmezí ± 70 % od střední hodnoty a pro frekvence fluktuací 
až 100 kHz. LDA patří mezi bezdotykové měřicí systémy, nezávislé na teplotě a tlaku 
tekutiny, přičemž se nemusí cejchovat a jsou velmi přesné. Jednotlivé systémy LDA mohou 
vypadat různě, jelikož pro měření Dopplerova frekvenčního posunutí lze použít různé 
navzájem interferující svazky a také přístup k měřené tekutině bývá různý.“ [26] 

 
Metoda PDA 
 
„Phase Doppler Anemometry, někdy označováno jako PDPA (Phase Doppler Particle 

Analyzer), je rozšířením metody LDA. Funkční princip je stejný jako u LDA, tedy využití 
Dopplerova jevu. Umožňuje současné měření rychlosti proudění (v případě 3D PDA všech tří 
složek) a velikost kulových částic, kapek a bublin rozptýlených v plynu nebo proudící 
kapalině, stejně jako hmotnostní tok, koncentraci apod. Pro měření více složek rychlosti 
potřebujeme odlišně barevné laserové paprsky (pro každou složku rychlosti jinou barvu). 
Výhodou je, že při použití hrubější měřící sítě není PDA tolik náročné na zpracování 
výsledků. 

PDA systém je rozšířená konfigurace LDA metody o minimálně jeden fotodetektor. 
Principem je fázové posunutí mezi signály detektorů. Procesorem měřený fázový posun mezi 
těmito dvěma signály odpovídá průměru částice. Je to založeno na faktu, že délka optické 
dráhy rozptýleného světla částicí pod různými malými úhly jsou závislé na úhlu rozptylu a 
poloměru zaoblení povrchu a poloze detektorů. Právě tento drobný rozdíl v optických drahách 
způsobí fázové posunutí přijatých signálů. Jelikož je frekvence nezávislá na směru rychlosti 
částice při průletu měřenou oblastí, má stejně velká kladná i záporná složka rychlosti stejný 
fázový posuv.“ [24] 

 
Metoda CTA 
 
„Systém CTA (Constant Temperature Anemometry) pracuje na základě principu 

konstantní teploty žhaveného drátku. Tato metoda odstraňuje nedostatky klasických metod 
měření rychlostí (směrová necitlivost jednotlivých sond, necitlivost sond při měření malých 
rychlostí a deformaci zejména lopatkových anemometrů při měření rychlostí větších než 30 
m/s).  

Metoda CTA je vhodná pro měření v rozsahu rychlostí řádově v cm/s až po rychlost 
zvuku, s přesností (chybou) < 1 %. Měří jak okamžitou rychlost proudění vzduchu, tak i 
teplotu okolí. Snímač je napojen přes A/D převodník a aplikační software na osobní počítač. 
Rychlost proudění vzduchu a teplota vzduchu jsou vzorkovány několik krát za sekundu. Po 
ukončení předem dané doby sběru dat (zpravidla min. 180 s), systém vyhodnotí střední 
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rychlost proudění wa, střední teplotu vzduchu ta, intenzitu turbulence Tu pro místo, kde byl 
snímač umístěn.“ [27] 

Všechny tyto metody umožňují i mnoho modifikací pro rozšíření možnosti měření. 
Příkladem jsou metody DualPDA15, Stereo PIV16, TR - PIV17, Micro – PIV18, Nano – PIV19, 
HPIV20 a mnoho dalších. [24]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15

 DualPDA  -  Kombinuje dva konvenční a dva plošné PDA detektory v jedné optické 
             sondě 
16

 Stereo PIV  - Tato metoda se používá při velké vzdálenosti mezi dvojicí detektorů, kdy 
není možné symetrické umístění kamer, mezi nimiž je 90°.Stereoskopický PIV 
tedy spojuje dvě kamery s rozlišnými úhly pohledů. 

17 TR–PIV   - Vysokorychlostní časově rozlišené PIV, které umožňuje detailně zkoumat 
časový vývoj a vzájemné působení proudových struktur, stejně jako vazebné 
dynamické účinky kapalin v čase a prostoru, cyklické proudění nebo třeba 
časoprostorové korelace u turbulentních proudění. 

18 Micro–PIV  - Někdy označované i jako µPIV, umožňuje charakterizovat tok tekutiny 
v řádech mikrometrů. Proudění je osvětleno v celém objemu proudu. 

19 Nano–PIV - Někdy označované jako nPIV, zlepšuje vyšetřování metodou Micro-PIV 
u stěn kde používá osvětlování pomocí tlumených vln. Tato metoda zkoumá 
pouze částice do 250 nm. 

20
 HPIV - Holographic Particle Image Velocimetry je jedna z progresivních technik pro 

okamžitou, tří rozměrnou, tří složkovou metodu měření rychlostního pole 
komplexního proudění včetně turbulencí a multifázové proudění. 
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3. Cíle dizertační práce 
 
Dizertační práce je zaměřena na vzájemné porovnání vybraných systémů 

provětrávaných fasád a posouzení jednotlivých detailů v konstrukci fasády, které ovlivňují 
proudění vzduchu. Hodnoceno je hlavně letní přehřívání konstrukce. Výsledkem srovnání 
jednotlivých konstrukcí a materiálových variant je vyhodnocení jejich vlivu na rychlost 
vzduchu proudícího v mezeře, jeho teplotu a teplotu okolních povrchů. U detailů je kladen 
důraz na optimalizaci konkrétního prvku konstrukce s vlivem na vzduch proudící mezerou.  

 
3.1 Prostředky k naplnění cíle dizertační práce 
 
Základním předpokladem k naplnění cíle práce je zvládnutí problematiky 

numerického modelování, které zahrnuje schopnost vytvořit model konstrukce provětrávané 
fasády, stanovit okrajové podmínky a podmínky výpočtu a správně vyhodnotit a interpretovat 
výsledky. Dalším stupněm k naplnění cíle je srovnání simulovaných dat s naměřenými daty ze 
skutečné konstrukce. Tato část zahrnuje návrh a sestavení konstrukce experimentálního 
modelu, jeho osazení měřícími zařízeními a následné srovnání s numerickým modelem, 
vyhodnocení a interpretaci naměřených dat. Část dizertace je zpracována v rámci stáže na 
Institut für Wärmetechnik, Technische Universität Graz, kde byla navázána spolupráce na 
projektu Multifunctional Plug & Play Facade (MPPF). 

 
3.2 Vytýčení cílů práce 
 
Cílem dizertační práce je srovnatelným způsobem kvantifikovat dopad rozličných 

konstrukcí provětrávaných fasád na schopnost odvádět přehřátý vzduch z mezery 
dvouplášťové konstrukce obvodového pláště, poukázat na problematické detaily návrhu 
a provedení konstrukce větrané fasády a optimalizovat tyto detaily z hlediska proudění 
vzduchu, přenosu tepelné energie a technologie provedení.  

V rámci práce jsou zpracovány oblasti, kterých cílem je optimalizovat proudění 
vzduchu v mezeře mezi vnitřním a vnějším netransparentním obvodovým pláštěm budovy za 
účelem snížení teploty konstrukce při letním oslunění. Pro tento účel jsou vyhodnocovány 
výsledky proudění vzduchu při aplikaci různých tlouštěk větrané mezery, rozličných druhů 
větracích mřížek, lokálních zúžení větrané mezery, různých typů vyústění odváděcího otvoru 
a dalších vřazených odporů. 

Dalším krokem optimalizace konstrukce je efektivní omezení přenosu tepelné energie 
na bázi využití dostupných materiálů s nízkoemisními povlaky. Cílem je vyhodnotit efektivní 
použití nízkoemisních materiálů v konstrukcích osluněných provětrávaných fasád. 

Cílem práce je ideový návrh optimalizované konstrukce provětrávané fasády, která 
by zabezpečila dostatečné proudění vzduchu pro odvedení přebytečného tepla z konstrukce, 
omezovala sálavý přenos tepelné energie mezi jednotlivými plášti konstrukce obvodového 
pláště a přispěla tak ke sníženému teplotnímu namáhaní konstrukce opláštění a teploty okolí, 
zvýšení výkonu teplocitlivých aktivných prvků fasád a snížení energetické náročnosti budovy. 
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4.  Metodika 
 

Pro získání představy o chování proudění vzduchu v prostoru a změny jeho 
fyzikálních vlastností známe různé přístupy. Zjednodušený návod k výpočtu rychlosti a 
teploty vzduchu ve větrané mezeře se nachází v normě ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana 
budov – Část 4: Výpočtové modely. K dosažení výsledků jsou nejvíce používané matematické 
modely, které obsahují mnoho vstupů i zjednodušení, což se projevuje na jejich rozlišné 
přesnosti. Numerické modelování proudění se využívá jak pro simulaci jednodušších případů 
dvourozměrným modelováním, tak i pro mnohem složitější, například trojrozměrné modely 
nebo průběhy při v čase měnících se okrajových podmínkách. Dalším variantem k dosažení 
výsledků proudění vzduchu je sestavení reálného modelu vyšetřované konstrukce, kterou je 
v tomto případě provětrávaná fasáda. Ten může být sestaven jako část celku provětrávané 
fasády, nebo zmenšenina ucelené konstrukce. Z hlediska provozních vlastností konstrukce je 
nejideálnější měření na realizované fasádě, kde lze změřit a vyhodnotit skutečné chování 
a přínosy provětrávané fasády. Při vlastním měření na reálné budově nebo modelu je možné 
zvolit různé úrovně komplexnosti získaných dat, které jsou dány prostředky a disponujícím 
vybavením. Proto že je tato práce zaměřená na přirozené proudění v provětrávaných fasádách, 
tak v každém případě by měli měřené hodnoty obsahovat okrajové podmínky okolního 
prostředí a teploty povrchu obkladu fasády na vnitřní části mezery. Při komplexnějším měření 
se v hustější síti měří základní veličiny rychlosti proudění a teploty vzduchu v mezeře a dále 
i vlhkost vzduchu v mezeře a solární záření na osluněné straně fasády pomocí pyranometru. 
V laboratorních a za určitých okolností i provozních podmínkách lze provést měření i pomocí 
optických metod, tyto ale vzhledem k finanční náročnosti nebyly v této práci použity. 

  
4.1 Výpočetní přístupy 

 
Práce se zabývá prouděním vzduchu ve větraných opláštěních budov. Z tohoto důvodu 

byly sledovány hodnoty rychlosti proudění vzduchu ve větrané mezeře fasády a teploty 
vzduchu v této mezeře.  

Pro výpočet sledovaných veličin je aplikována metodika dle normy ČSN 73 0540-4 
a numerickým výpočtem v programu Ansys/CFX, Ansys/FLUENT použitím metody 
konečných objemů. 

 
4.1.1 Výpočet dle metodiky normy ČSN 73 0540-4 

 
Teplotu ve větrané vzduchové mezeře lze dle metodiky této normy stanovit vzhledem 

k okrajovým podmínkám a přesnosti výpočtu více způsoby. „Průměrná teplota v ose větrané 
mezery se stanoví velmi přibližně ze vztahu (3) a (4) pro tepelné odpory slabě a silně větrané 
vzduchové vrstvy stanovené podle ČSN EN ISO 6946 pro tloušťky vzduchové vrstvy do 0,3m 
ve směru tepelného toku a zároveň pro vzduchové vrstvy vymezené rovnoběžnými povrchy 
s emisivitou 0,8 a větší. 
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Ɵx = Ɵai – ξRsi .(1+
��

���
) . (Ɵai – Ɵe)    [°C];  (3) 

 
kde Rx………. tepelný odpor části konstrukce od jejího vnitřního povrchu k místu x,  

[m2·K.W-1]; 
ξRsi…………. poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu [-]; 
Ɵai…………. teplota vnitřního vzduchu    [°C]; 
Ɵe………….. teplota venkovního vzduchu    [°C]; 
 

ξRsi = 
Ɵ���	Ɵ
�
Ɵ���	Ɵ�

 = 1 - fRsi     [-];  (4) 

 
kde Ɵsi…….. teplota vnitřního povrchu    [°C]; 
fRsi………….. teplotní faktor vnitřního povrchu  [-]. 
 

Rx = Rv + 
���

�
          [m2·K.W-1]; (5) 

 
kde Rv……… teplený odpor části konstrukce mezi vnitřním prostředím a větranou 

vzduchovou vrstvou     [m2·K.W-1]; 
Rcav  ekvivalentní tepelný odpor nevětrané vzduchové vrstvy, [m2·K.W-1], 

stanovený pro tloušťky vzduchové vrstvy do 0,3 m ve směru tepelného 
toku podle přílohy B v ČSN EN ISO 6946, pro větší tloušťky 
vzduchové vrstvy z tepelné balance podle ČSN EN ISO 13789. 

Teplota na počátku větrané vzduchové vrstvy Ɵx0 ve °C se shoduje s návrhovou teplotou 
venkovního (přiváděného) vzduchu, obvykle Ɵx0 = Ɵe. Teplota na konci vzduchové vrstvy 
Ɵxk1 ve °C se stanoví: 
 

a) přibližně ze vztahu: Ɵxk = Ɵcav = 
��.Ɵ����.Ɵ�

�����
  [°C];  (6) 

 
kde Uv……… součinitel prostupu tepla části konstrukce mezi vnitřním prostředím a větranou 

vzduchovou vrstvou     [W.m-2·K-1]; 
Uz…………...  součinitel prostupu tepla části konstrukce mezi větranou vzduchovou vrstvou 

a venkovním prostředím     [W.m-2·K-1]; 
b) přesněji z průběhu teplot ve větrané vzduchové vrstvě Ɵx1 ve °C, stanoveného podle: 

 

Ɵx = Ɵcav + 
Ɵ���Ɵ��

���	(�)
      [°C];  (7) 

 
kde Ɵcav se stanoví ze vztahu (5); 
 

 X = x · 
�����

����	·	!��	·	"��
        (8) 
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kde x……….. vzdálenost od počátku větrané vzduchové vrstvy [m]; 
dcav…………. tloušťka vzduchové vrstvy    [m]; 
vcav ………….  rychlost proudění vzduchu ve větrané vzduchové vrstvě [m.s-1], která se 

stanoví: 
a) přibližně, hodnotami pro návrh a ověření ve dvou mezních polohách 

 

vcav,min = 0,3 · va · 
#$

#
 (9) a  vcav,max = 0,9 · va · 

#$

#
     (10) 

 
kde A1……….plocha průřezu vstupního nebo výstupního otvoru (menšího z nich) [m2]; 
A…………….plocha průřezu, pro který se stanovuje rychlost proudění,  [m2]; 
va……………rychlost venkovního vzduchu, podle ČSN 73 0540-3 [m.s-1]. 
Tento postup pro navrhování a ověřování konstrukcí ve smyslu této normy obvykle postačuje; 

b) přesnějším výpočtem ze vztahu: 
 

vcav = (%&�
� + &� ) – K1       (11) 

 

kde  K1 = 0,0004 · Σ(
#	·	()

#)	·	!*)
� ) · Σ(

#+
�

#�	·	,+
)      (12) 

 

K2 = Σ(
#+

�

#�	·	,+
) · [58,84 · h · 

-���	-�

-����	·	-�
 + (C1 · v1

2 – C2 · v2
2) · 

�	·	-��

-����	·	-�
]  (13) 

 
Kde A……….plocha průřezu, pro který se stanovuje rychlost proudění  [m2]; 
Aj……………plocha průřezu, pro který se uvažuje tlaková ztráta třením  [m2]; 
Lj…………… délka úseku větrané vzduchové vrstvy, pro který se uvažuje tlaková ztráta 

třením  [m]; 
dAj…………... aerodynamický průměr, stanovený ze vztahu: [m]; 

 dAj = 4 · 
#)

.)
 (14) 

kde oj………. obvod obtékaných stěn posuzovaného průřezu [m]; 
Ap…………... plocha průřezu, na který je vázán součinitel vřazeného odporu [m2]; 
xp…………… součinitel vřazeného odporu, kromě clony je tato hodnota vázaná vždy na 

menší průřez [-]; 
h…………….  výškový rozdíl mezi vstupním a výstupním otvorem větrané vzduchové vrstvy  
     [m]; 
Te…………… absolutní teplota venkovního vzduchu [°C];  

Te = 273,15 + Ɵe       (15) 
Tcav…………. absolutní teplota vzduchu na konci větrané vzduchové vrstvy   [°C]; 
 Tcav – 273,15 +  Ɵcav       (16) 
  Ɵcav se stanoví ze vztahu (6) 
C1 (C2)…….. tvarový součinitel na začátku (na konci) větrané vzduchové vrstvy, stanovený 

podle ČSN EN 1991-1-4 [-]; 
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va1 (va2) rychlost venkovního vzduchu v oblasti vstupního (výstupního) otvoru  [m.s-1] 
 
Poznámky:  
 
Výsledná rychlost proudění vzduchu ve větrané vzduchové vrstvě se nejvíce ovlivní 
konstrukčním řešením míst s vyššími vřazenými odpory, jako jsou vstupní a výstupní otvor. 
Doporučuje se v těchto místech co nejméně zmenšovat plochu průřezu a pečlivě vážit 
aerodynamické řešení i v konstrukčních návaznostech. Minimální plocha průřezu vstupního 
(výstupního) otvoru A1 se stanoví podle (9). 
Pro zaručené proudění vzduchu ve větrané vzduchové vrstvě je třeba konstrukčně zajistit 
dostatečnou výšku mezi vstupním a výstupním otvorem větrané vzduchové vrstvy a vhodné 
aerodynamické tvarování u těchto otvorů, aby k proudění došlo i za bezvětří.“ [28] 
 

4.1.2 Numerické modelování pomocí CFD simulace  
 

„Numerické modelování fyzikálních jevů je úzce spojeno s modelováním určité formy 
pohybu matematickými prostředky. Pohyb tekutin souvisí s řešením nejrůznějších problémů, 
daných fyzikálním modelem: 

• laminární a turbulentní proudění v jednoduchých i složitých geometriích; 
• stlačitelné a nestlačitelné proudění; 

• stacionární, nestacionární a přechodové proudění; 
• přenos tepla, přirozená a smíšená konvekce, radiace; 
• přenos chemické příměsi včetně chemických reakcí; 

• vícefázové proudění, proudění s volnou hladinou, proudění s pevnými částicemi, 
bublinami, resp. kapkami; 

• hoření a chemické reakce; 

• proudění porézním prostředím, atd.  
Matematický model spočívá v definici rovnic výše uvedené děje popisujících. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o děje rovinné dvourozměrné, osově symetrické nebo obecně 
trojrozměrné a časově závislé, jsou popsány soustavou parciálních diferenciálních rovnic, 
kterou je nutné řešit numerickými metodami. Jejich využívání je podmíněno rozšířením 
znalostí z oblasti proudění, turbulence, numerických metod, výpočetní techniky.“ [29] 

 
  4.1.2.1 Základní přístupy k modelování 
 
Výpočtová mechanika tekutin, CFD modelování slouží k simulaci fyzikálních dějů 

probíhajících v proudících tekutinách. Podstatou je numerické řešení parciálních 
diferenciálních rovnic popisujících proudění. „Metoda CFD je v současnosti nejvýkonnějším, 
ale z hlediska erudice uživatele a potřeby vstupních informací také nejsložitějším nástrojem 
pro numerickou analýzu proudění a souvisejících procesů v tekutinách. Pres svou náročnost se 
CFD stává i součástí inženýrské praxe.“ [30] To je nevyhnutné při návrhu, dimenzování 
a optimalizaci konstrukcí provětrávaných fasád, zejména u složitějších a členitějších fasád. 
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 K řešení proudění je možno využít rozličné komerční programové systémy. V této 
práci jsou použity programy CFX a Fluent v rozličných úrovních přesnosti posouzení 
šetřených problémů. Základním úkolem je sestavní správného výpočtového modelu, což 
obsahuje některé matematické, fyzikální a technické principy. Pro takový model je nutné najít 
všechny vstupní údaje v platných normách, sestavit vstupní data pro program, kterým lze 
výpočtový model řešit, provést řešení, správně interpretovat výsledky pro další použití a ve 
všech fázích provádět účinné kontroly všech vstupů a výstupů.  

Dále je potřebné bezpečně rozčlenit všechny informace na údaje geometrické 
(dvourozměrné nebo třírozměrné útvary), údaje o působení vnějších vlivů a fyzikální údaje. 
Nezastupitelnou úlohou při vytváření modelu je znalost hydromechaniky, termomechaniky 
a dalších věd podle složitosti problému. [29] 

U použitých programů je třeba vědět, s jakými tvary konečných objemů se bude 
pracovat, z toho vyplývá volba hustoty sítě, jaká aproximační schémata bude vhodné použít, 
u dynamiky mít představu o charakteru časové závislosti jednotlivých veličin a z toho 
vyplývající velikosti časového kroku, apod. [29] 

„Neméně významnou částí je vyhodnocení výsledků, které je obzvlášť obtížné 
u trojrozměrných úloh. Je optimální mít k dispozici alespoň orientační hodnoty počítaných 
veličin, ideální je srovnání výsledků s experimentem.“ [29]  
 V této práci je pro základní modelování fyzikálních jevů v mezeře provětrávané fasády 
použit program Ansys/CFX, ve kterém jsou namodelovány úlohy řešené při seznamování se 
s problematikou CFD modelů. Jedná se o jednoduché dvourozměrné modely se 
zjednodušenou geometrií, kdy je model omezen pouze na samotnou vzduchovou mezeru. 
V dalších fázích jsou modely rozšířeny o vrstvu obkladu, větrací mřížky a přilehlou vrstvu 
vnějšího vzduchu. Pro jednotlivé strany geometrie jsou zvoleny okrajové podmínky simulující 
například osluněný plášť fasády, který je zadaný přímo teplotou povrchu v mezeře ze strany 
obkladu fasády.  Dále stěna mezi mezerou a interiérem je definována teplotou v interiéru 
objektu a součinitelem přestupu přes tuto stěnu. Přívodní otvor v dolní části simulované 
mezery a odváděcí otvor vzduchu v horní části geometrie jsou zadávány s nulovým tlakovým 
gradientem pro simulaci přirozené konvekce. Při simulaci jsou sledovány hodnoty teploty 
vzduchu v mezeře a rychlosti proudícího vzduchu, které jsou interpretovány pomocí obrázků 
rychlostních a teplotních polí.  

Vyhodnocení probíhá v podélných řezech po výšce větrané mezery a v příčných 
řezech v různých výškových úrovních mezery, kde jsou sledovány průběhy teplot na povrchu 
stěny mezi interiérem a exteriérem, maximální dosahované teploty v mezeře, a příčné 
rychlostní profily proudění vzduchu. 
 Základním prvkem matematického modelování je tvorba odpovídající geometrie 
a následné vytvoření výpočtové sítě. „Síť představuje systém rozdělení výpočtové oblasti na 
dílčí na sebe navazující 2D buňky ve dvoudimenzionálním prostoru nebo 3D buňky ve 
třídimenzionálním prostoru. Lze říci, že výpočtová oblast pokrytá sítí je základem 
matematického modelování.  

Pokud se hovoří o matematických modelech, které jsou založeny na numerickém 
řešení systému parciálních diferenciálních rovnic a vyžadují takto i zadání okrajových 
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podmínek, lze konstatovat, že možnosti realizování úlohy jsou silně limitovány výkonem 
počítačové techniky.  

 
Platí zde několik zásad: 
 

• výpočet je o to náročnější (pomalejší), čím více rovnic je v rámci matematického 
modelu do výpočtu zahrnuto (podle náročnosti a komplexnosti modelu); 

• výpočet je o to náročnější, čím více má výpočtová oblast buněk; 

• výpočet je o to náročnější, čím méně kvalitní je síť výpočtové oblasti. [29] 
 

V zájmu přesnosti matematické simulace je nutné provést tomu odpovídající nastavení 
matematického modelu.“ [29] 

Hlavním limitujícím faktorem matematického modelování je počet buněk výpočtové 
oblasti, který se u složitějších úloh může pohybovat v řádu milionů i vyšších. Přitom jsou 
v každé buňce počítány různé veličiny. Cílem tvorby sítě je proto redukce počtu buněk na 
minimum při zachování adekvátní přesnosti a výpovědní hodnoty modelu.   

„Minimalizování počtu buněk by však nemělo být prováděno na úkor kvality sítě. 
Kvalitní síť je taková, která se skládá z na sebe navazujících geometricky pravidelných 
přibližně stejně velikých a pravidelně po celé výpočtové oblasti rozložených elementů 
(buněk). Elementy by měly mít rovněž přiměřenou velikost, aby bylo možné jimi zachytit 
v dostatečné míře modelovaný fyzikální děj (například turbulentní vírové struktury a jevy 
související s šířením tepla).  

Z hlediska reálného možného počtu buněk však v praxi dodržení všech ideálních 
předpokladů pro tvorbu sítě není většinou možné. Proto se používá zhušťování sítě v místech, 
která jsou z hlediska proudění tekutin nebo sdílení tepla pro řešitele zajímavá nebo pro 
výpočet stěžejní a naopak použití řidší sítě v místech jiných. Zvláštním případem zhuštění 
buněk je vytvoření tzv. mezní vrstvy v blízkosti stěn, která má za úkol zachytit velké změny 
fyzikálních veličin u stěny. Zhušťování buněk by mělo být plynulé. Pokud by byla změna ve 
velikosti buněk provedena příliš velikou skokovou změnou, projevilo by se to znatelně na 
průběhu výpočtu (problémy s konvergencí úlohy) i konečném výsledku výpočtu (chybný 
výsledek v daném místě výpočtové oblasti).“ [29] 

 
Kvalita sítě se posuzuje podle: 
 
• velikosti buněk (s ohledem na modelovaný děj a požadavek na přesnost výpočtu);  
• vhodnosti uspořádání buněk v prostoru (například zhuštění v místech zajímavých 

z hlediska proudění tekutin) s ohledem na konkrétní typ úlohy; 
• kvality buněk (nesouměrnost – Skewness, poměr hran (ploch) prvků - Acpect 

Ratio, atd.).  [29] 
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4.1.2.2 Pokročilé modelování 
 
 Složitější modely, u kterých jsou modelovány i okolní konstrukce, ne jenom samotná 
vzduchová mezera mohou být výpočtově vyhodnoceny například programem Ansys/CFX a 
Ansys/Fluent. Těmito programy lze modelovat proudění vzduchu v třírozměrném modelu, 
proudění v závislosti na čase a měnících se okrajových podmínek. Pro účely této práce jsou 
tímto programem vypočteny zejména konstrukce vyžadující trojrozměrné posouzení, dále 
srovnání měřených dat v čase se stavem vypočteným pomocí simulace, zohlednění solárního 
záření, proudění vzduchu nejenom ve větrané mezeře, ale i před ní a simulace výměny 
vzduchu mezi mezerou a prostorem před fasádou u provětrávaných fasád s otevřenými 
mezerami mezi jednotlivými prvky obkladu. 
 Tvorba dvourozměrné nebo trojrozměrné geometrie a výpočetní sítě pro program 
Fluent se provádí většinou v programu Gambit. Další z možností, která je použita i v rámci 
této práce je tvorba modelu a sítě v prostředí Ansys Workbench. Geometrie je vytvořena 
v grafickém programu DesignModeler a výpočetní síť v programu Ansys Meshing. 
  

Základní předpoklady práce s programem Fluent: 
• práce s uživatelským prostředím programu Ansys Fluent;  

• orientace v jednotlivých nástrojích programu Ansys Fluent; 
• zvládnout načíst výpočetní síť z programu Gambit do programu Ansys Fluent; 

• umět definovat matematický model proudění, vhodně pracovat s databází 
materiálu;  

• vědět jak nastavit okrajové podmínky na jednotlivých hranicích modelu (vstupy, 
výstupy, stěny, symetrie,…);  

• zvládnout problematiku nastavení parametrů řešiče (relaxační parametry, 
diskretizační schémata);  

• umět vytvářet entity (bod, hrana, plocha) k vyhodnocení řešených veličin 
proudového pole (tlak, rychlost, teplota, hustota,..);  

• vyhodnocovat střední hodnoty proudových veličin na jednotlivých entitách. [31] 
 
Pro tvorbu samotného modelu, který je základem celé práce modelování proudění je 
potřebné: 
• umět se orientovat v prostředí programu DesignModeler;  

• používat různé nástroje dostupné v programu DesignModeler k tvorbě a upravě 2D 
a 3D geometrie;  

• vytvářet různé 2D geometrie (Sketch) v programu DesignModeler;  
• upravovat 2D geometrie v programu DesignModeler; 
• aktivně používat různé nástroje k tvorbě a úpravě 2D geometrie;  

• vytvářet 3D objekty pomocí různých nástrojů v programu DesignModeler;  
• vhodně upravovat 3D objekty v programu DesignModeler;  
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• vědět jak importovat geometrie z externího programu do prostředí programu 
DesignModeler. [31] 

 
4.1.3 Přístup k numerickým výpočtům v rámci dizertační práce 

 
Numerické výpočty v této práci byly zpracovány v programu Ansys/Workbench          

a vyřešeny programem Ansys/CFX. Ve Workbench-i byla geometrie vytvořena pomocí 
kreslícího podprogramu DesignModeler, výpočetní síť pomocí podprogramu Mesh. Následně 
byla výpočetní síť připojena k programu CFX, ve kterém je potřebné v prvním kroku zvolit 
okrajové podmínky modelu a podmínky výpočtu. Následně je proveden výpočet, který je 
ukončen po dosažení požadované konvergence. Vyhodnocení výsledků je provedeno pomocí 
dalšího editoru, kde je možné zvolit rozličné možnosti interpretace vypočtených dat. 
Výsledky rychlosti proudění a teploty tak lze interpretovat například konturovanými obrázky, 
grafy podél libovolně zvolených os, směr proudění pomocí zobrazení vektorů. Vše je možné 
provést v libovolně nastavitelných rovinách v rámci řešeného modelu. 

Následující příklady uvádí obecný postup numerických výpočtů provedených při 
vyšetřování větraných fasád v rámci této dizertační práce. 

   
4.1.3.1 Příklad vytvoření geometrie 

 
V kreslícím programu DesignModeler byly vytvořeny geometrie, které byly následně 

použity pro výpočty v podprogramech prostředí Workbench-e. Tvorba geometrie probíhá ve 
zvolených rovinách a objem se tělesům dodává pomocí funkce vysunutí. Každý model 
obsahuje několik pevných (solids) a tekutých (fluids) těles. Jsou tvořeny vzduchem ve větrané 
mezeře, vzduchem kolem fasády z exteriérové strany, obkladem fasády, parapetem případně 
větracími mřížkami.  

 

Obrázek 1 - Geometrie numerických modelů 
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Geometrie výpočetních modelů nezahrnuje vrstvu tepelné izolace a nosnou obvodovou 
konstrukci objektu. Tyto konstrukce jsou nahrazeny pomocí zvolených okrajových podmínek. 
Příklad geometrie numerického modelu je uveden na obrázku 1. 

Modely pro výpočet proudění v provětrávané fasádě jsou rozměrově navrženy tak, aby 
odpovídali reálné konstrukci větrané fasády, která se nachází v prostoru mezi okny dvou nad 
sebou následujících podlaží. Výška fasády mezi okny se běžně pohybuje kolem 1,5 m. [15] 
Tento rozměr byl proto v rámci numerických simulací zvolen jako základní výška 
provětrávané fasády u všech modelových situací. Spodní okno pod fasádou je v simulaci 
nahrazeno stěnou výšky 100 mm, u které jsou okrajovými podmínkami zadány parametry 
obvodové stěny stejně jako u přilehlé zdi nad oknem reální konstrukce Stejně tak byla u všech 
modelů zvolená stejná šířka větrané mezery na 600 mm. Z důvodu použití funkce symetrie je 
simulována jen polovina šířky mezery 300 mm. Reální uvažovaná šířka větrané mezery 600 
mm je běžný rozměr vzdálenosti svislých prvků nosného roštu, které vymezují šířku větrané 
mezery v části nebo v celé tloušťce větrané mezery. Tento rozměr se odvíjí od běžně 
užívaných formátů obkladů provětrávaných fasád.  

Následující obrázek 2 zobrazuje geometrii provětrávané fasády s použitím větracích 
mřížek v programu DesignModeler. Vzhledem k převládající výšce modelu je fasáda na 
obrázku 2 zobrazená v horizontální poloze. 

 

 

Obrázek 2 - Příklad geometrie numerického modelu s použitím větracích mřížek  
(os X(V), Y(W), X(Z)) 

 

Na následujícím obrázku 3 je zobrazen detail přívodního a odváděcího otvoru mezery 
provětrávané fasády s šířkou větrané 40 mm. Přívodní a odváděcí otvor jsou stejné šířky jako 
samotná větraná mezera. Kvůli simulaci vlivu vzduchu proudícího před fasádním obkladem, 
zejména v detailu u horního odváděcího otvoru s přesahem parapetu, je v simulaci zahrnut 
i vzduch před průčelím fasády do vzdálenosti 100 mm. Pomocí okrajových podmínek jsou 
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povrchy tohoto objemu vzduchu před fasádou simulovány jako otvory, čímž je zabezpečeno 
omezení tohoto ohraničení modelu na výsledky simulací.  

 

 

Obrázek 3 - Detail přívodního a odváděcího otvoru větrané mezery  
opatřených mřížkami proti hmyzu 

 

4.1.3.2 Příklad vytvoření a zjemnění výpočetní sítě 
 
Výpočetní síť je vytvořena propojením, nebo-li importováním geometrie (obrázek 4) 

do podprogramu pro tvorbu sítě – Mesh. Tvorba výpočetní sítě zahrnuje mnoho aspektů 
a značnou mírou ovlivňuje přesnost výsledků simulace. 

 

 

Obrázek 4 - Návaznost tvorby výpočetní sítě na geometrii a následně k řešiči CFX 

Výpočetní síť je v rámci simulací nastavena na použití pro CFD s preferencí řešiče 
CFX. Rozměry prvků sítě jsou definovány funkcemi maximálních rozměrů elementů objemů 
a povrchů. Významným faktorem při obtékání pevných těles tekutinou je zohlednění mezní 
vrstvy. „Mezní vrstva je oblast v blízkosti pevné stěny, ve které je proudění dominantně 
ovlivněno viskozitou kapaliny. Rychlost tekutiny na povrchu stěny je nulová a rychlost ve 
velké vzdálenosti od stěny je téměř shodná s průměrnou rychlostí. Modelování proudění v 
blízkosti stěny má zásadní vliv na proudění ve volném proudu.“ [32] Pro zohlednění tohoto 
jevu ve výpočtu simulace je proto potřebné zjemnit výpočetní síť v blízkosti povrchu pevných 
těles. K tomuto účelu slouží funkce definující růst tloušťky elementů směrem od zvoleného 
povrchu (inflation) s možností definovat tloušťku první vrstvy a míru růstu následujících 
vrstev.  Příklad zjemnění výpočetní sítě je zobrazen na následujících obrazcích (obrázek 5 
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a obrázek  6) v detailu u odváděcího otvoru větrané mezery. Obrázky zobrazují síť ve variantě 
bez větrací mřížky (obrázek 5) i s větrací mřížkou (obrázek 6). 
 

 

Obrázek 5 - Zjemnění výpočetní sítě kolem povrchů u odváděcího otvoru mezery bez mřížky 

 

Obrázek 6 - Zjemnění výpočetní sítě kolem povrchů u odváděcího otvoru mezery a větrací 
mřížky 

 
 Výpočetní síť je zjemněná nejvíce kolem otvorů větracích mřížek, kde se nachází 
nejužší otvory, kterými prochází proudící vzduch. V případě použití větracích mřížek je 
zjemnění sítě vytvořeno pomocí funkce „zjemnění“ (refinement). Tato funkce na rozdíl od 
funkce definující rostoucí tloušťku vrstev od zvoleného povrchu zjemňuje, nebo-li zmenšuje 
elementy sítě jak ve směru ke zvolenému povrchu tak i v kolmém směru podél tohoto 
povrchu. 
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4.1.3.3 Příklad nastavení řešiče 
 

Nastavení řešiče probíhá v programu CFX-Pre pod záložkou nastavení (setup) 
vyobrazené na obrázku 4. V této fázi probíhá nastavení výpočtu a okrajových podmínek 
modelu. Po spuštění programu je automaticky načtená připojená výpočetní síť a vytvořena 
záložka Flow Analysis 1 a Analysis Type. K záložce Flow Analysis je automaticky vytvořena 
výchozí doména (Default Domain) a výchozí okrajová podmínka (Default Domain Default).  

 

 

 
Obrázek 7 - Načtení výpočetní sítě do CFX-Pre 

 

 V následujícím kroku je potřebné zvolit typ analýzy. Nabídka obsahuje tři možnosti 
(obrázek 8). V této práci je zanedbán vliv veličin v čase proměnných, a proto je zvolen typ 
analýzy pro ustálený stav. Nejzásadnějším proměnným vlivem na proudění vzduchu ve 
větrané mezeře je pravděpodobně vliv větru. Lze však předpokládat, že tento vliv zvyšuje 
rychlost proudění v mezeře a proto je uvažováno s nepříznivějším stavem, kterým je bezvětří.  
 

 

 
Obrázek 8 - Typ analýzy 
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Vzhledem k povaze a tloušťce materiálu fasádního obkladu, charakteristice vrstvy 
tepelné izolace byly z hlediska teplot všechny simulace uvažovány pro konkrétní podmínky 
letního nebo zimního období bez změn teploty v čase.  Při tomto typu analýzy se nemění 
proměnné veličiny v čase. Znamená to, že parciální derivace jakékoliv proměnné v čase je 
rovna nule. 

Následně je potřebné definovat parametry všech domén a jejich okrajových podmínek.  
 

 

Obrázek 9 - Seznam domén a okrajových podmínek u příkladu s větracími mřížkami 
 

Základní doména v tomto příkladu je pojmenována Fluid1 reprezentující objem tělesa 
tvořeného vzduchem. Další domény a názvy jejich okrajových podmínek jsou zobrazeny na 
obrázku 9. Na tomto obrázku jsou popsány i spojení jednotlivých rozhraní (Interfaces). 
Konkrétně je to spojení rozhraní mezi jednotlivými objemy vzduchu (Fluid Fluid). Spojení 
těchto objemů zabezpečuje plynulé proudění mezi jednotlivými objemy v rámci simulace. 
Vzhledem k přenosu tepla mezi pevnými tělesy modelu a vzduchem je potřebné propojit 
i objemy pevných těles se vzduchem. Tyto spojení jsou zahrnuty v rozhraní Fluid Solid1, 
které obsahuje všechny styčné plochy vzduchu s pevným tělesem v modelu fasády. 
 Nastavení parametrů domény reprezentující všechny objemy vzduchu v modelu 
a parametry výpočtu pro objem vzduchu jsou zobrazeny na obrázku 10.  
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Obrázek 10 - Nastavení vlastností a parametrů výpočtu tekutiny  

 
 V řádku Location jsou vypsány jednotlivé objemy vzduchu spadající pod tuto doménu. 
Další řádek Domain type určuje typ domény, který je zvolen jako Fluid domain – tekutina. 
Jako materiál je pro tuto doménu zvolen vzduch o teplotě 25 °C vybrán z knihovny materiálů. 

Tekutina je v rámci celé domény spojitá (Continuous Fluid). Referenční tlak je 
nastaven na jednu atmosféru. Je zvolen vztlakový model a zadána gravitační konstanta ve 
směru proti ose Z (X). V záložce nastavení parametru modelu tekutiny (Fluid model) jsou 
nastaveny parametry přenosu tepla, model turbulence k-ɛ a tepelná radiace mezi povrchy 
(Surface to Surface). Obdobně domény tvořené pevnými látkami jsou definovány materiálem 
a přenosem tepla ve svém objemu. Fasádní obklad je materiálově definován jako keramika, 
nebo beton a materiál parapetu a větracích mřížek jako hliník.  
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V rámci jednotlivých domén jsou definovány okrajové podmínky pro povrchy 
jednotlivých objemů. Příklad definování okrajových podmínek je zobrazen na následujícím 
obrázku 11, který navazuje na obrázek 1. 

 

Obrázek 11 - Okrajové podmínky výpočtu – letní období 
 
 Okrajové podmínky definují teplotu okolního vzduchu v exteriéru jako i teplotu 
vzduchu na spodní, čelní a bočních hranicích modelu na te = 25 °C. Tlakový rozdíl u všech 
otvorů modelu je ∆p = 0 Pa. Proudění vzduchu je tedy iniciováno pouze teplotním rozdílem 
vzduchu v různých místech modelu. Na přívodním otvoru do větrané mezery je dána teplota 
vzduchu tex1,2, te1 = 30 °C, která je vyšší od teploty vzduchu v exteriéru z důvodu osálání 
konstrukce pod větranou mezerou. Stejná teplota je definována i na odváděcím otvoru 
a otvoru ohraničujícím model z horní strany. Stěna mezi interiérem a větranou mezerou není 
součástí modelu, je definována okrajovou podmínkou zahrnující teplotu vzduchu v interiéru 
ti = 20 °C a součinitel prostupu tepla stěny U = 0,2 W·m-2·K-1. Boční stěna větrané mezery 
představující svislé ohraničení mezery nosným roštem je simulována jako adiabatická, 
protože se předpokládá stejná teplota vzduchu v obou mezerách kolem tohoto svislého prvku. 
Z opačné strany je v celé rovině modelu definována funkce symetrie, nakolik rozměr šířky 
modelu je poloviční vzhledem k simulované konstrukci. Sluneční insolace je zadána pomocí 
tepelného toku ve vodorovném směru pro čelní otvor modelu a ve vertikálním směru pro 
parapet u okna nad fasádou. Poměr tepelného toku je zvolen 2:1 pro vertikální směr, což 
odpovídá výšce Slunce v úhlu 60 ° od tečny povrchu Země ve zvoleném bodu. Tento úhel 
dopadu slunečních paprsků odpovídá poledním hodnotám v letním období pro oblast střední 
Evropy. Tepelný tok na jednotlivé povrchy je zadán jako část pohlcená povrchem v úrovních 
q1 = 400 W·m-2 pro vertikální směr a q2 = 200 W·m-2 pro horizontální směr. 

Samotné nastavení řešiče se provádí v CFX-Pre pod záložkou Solver ˃  Solver Control. 
Nastavení řešiče je zobrazeno na obrázku 12. 
 



39 

 

 
 

Obrázek 12 - Nastavení řešiče 
 

Zde je možné nastavit advekční schéma (Advection Scheme). „Volba advekčního 
schématu zahrnuje Upwind (první řád), High Resolution (druhý řád), Specified Blend Factor 
(definice mezi prvním a druhým řádem). “ [33] V tomto případě bylo ponecháno standardní 
nastavení High Resolution. „Další možností je nastavení pro numerické řešení turbulence 
First Order (první řád), High Resolution (druhý řád).“ [32] Toto nastavení bylo ponecháno 
jako standardní First Order. Nastavení řešiče dále zahrnuje omezení minimálního 
a maximálního počtu iterací a hlavně kritéria konvergence. Ty obsahují několik možnosti 
nastavení pro Residual Type a pro Residual Target. „Residual Type určuje, jakým způsobem 
se bude definovat chyba výpočtu. RMS (chyba je definována střední kvadratickou 
odchylkou), MAX (v oblasti je hledána maximální chyba). Běžně se používá definice RMS, a 
proto je tato volba ponechána. Residual Target definuje přesnost výpočtu (hranice pro 
konvergenci úlohy). Pro běžné inženýrské úlohy se obecně doporučuje přesnost 10-4 , pro 
rychlý odhad 5·10-4 , a pro vědecké výpočty 10-5 “ [29]. V řešených úlohách byla použita 
přesnost 10-4 z důvodu obtížného dosažení konvergence u modelů simulujících přirozenou 
konvekci. 
 

4.1.3.4 Příklad průběhu výpočtu 
 

Pro výpočet byl zvolen řešič, který je součásti programu CFX: CFX-Solver. Po 
otevření řešiče se automaticky načte soubor s daty z CFX-Pre. Před spuštěním samotného 
výpočtu je v základním menu možnost nastavit parametry vypočtu z hlediska režimu výpočtu 
na jednom nebo více jádrech počítače. Ve výpočtech pro tuto práci bylo běžně využíváno 
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rozdělení oblasti na 2 až 4 části s jejich paralelním výpočtem (obrázek 13). Omezení na 
maximálně 4 jádra je dáno rozsahem licence, která nedovoluje rozdělit výpočet na více částí,  
i když by výpočetní technika umožňovala realizovat výpočet na více jádrech. 

 

 

 
Obrázek 13 - Spuštění výpočtu v programu CFX-Solver 

 Po spuštění je možné sledovat průběh výpočtu v podobě textového souboru Out file 
a pomocí grafického zobrazení residuí. „Residuum je rozdíl mezi spočtenou a očekávanou 
hodnotou pro danou proměnnou či řešení rovnice. Je to vlastně měřítko numerické 
nerovnováhy řešených parciálních diferenciálních rovnic.“ [32] Grafický průběh residuí je 
zobrazen na následujícím obrázku 14 spolu s částí textového souboru Out file. 
 

 
 

Obrázek 14 - Průběh výpočtu 
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Sledováním výstupního souboru Out file a grafu lze zjistit, zda výpočet konverguje 
nebo ne. V textovém souboru je možné vidět výpočty rovnic, které řešič počítá. V grafickém 
okně jsou pak již zmíněny hodnoty residuí.  

„Základní rovnice proudění vycházejí ze základních zákonů zachování. Jedná se 
o zákon zachování hmoty, hybnosti a energie.“ [33] 

 
Ve výpočtech pod položkou Momentum and Mass řešič počítá rovnice: 
P-Mass  - zákon zachování hmoty; 
U-Mom  - zákon zachování hybnosti ve směru osy x; 
V-Mom  - zákon zachování hybnosti ve směru osy y; 
W-Mom  - zákon zachování hybnosti ve směru osy z. 
 
„V položce Heat Transfer si můžeme povšimnout, že obsahuje dvě křivky H-Energy a 

T-Energy. Položka H-Energy reprezentuje konvergenci rovnice energie v tekutině. Energie v 
tekutině se řeší prostřednictvím entalpie, která se běžně označuje písmenem h, proto tedy H-
Energy. U pevného tělesa se řeší rovnice energie prostřednictvím termodynamické teploty T, 
proto tedy T-Energy, která reprezentuje pevnou látku.“ [33] 

V položce Turbukence (KE) jsou řešeny rovnice vyplývající ze zvoleného 
turbulentního modelu proudění pod označením E-Diss.K a K-TurbKE. E-Diss.K reprezentuje 
turbulentní vírivou disipaci a K-TurbKE turbulentní model proudění k-ɛ. 

„Průběh řešení těchto rovnic a historie konvergence jsou vyjádřeny pomocí Rate,RMS 
Res, Max Res a Linear Solution.  

Rate je definováno pomocí rovnice: 

Rate = 
�/

�/��
  [-]       (17) 

 
Kde Rn je residuum n-té iterace a Rn-1 je residuum n-1 iterace. Pokud je výsledek < 1, 

tak je to známkou konvergence. RMS Res je pak normovaný kvadratický průměr daného 
residua skrz celou doménu. Max Res je maximální normované residuum v doméně. Linear 
Solution obsahuje tři sloupce a vyjadřuje práci lineárních řešičů. První sloupec obsahuje 
průměrné číslo počtu iterací, které použil lineární řešič, aby dosáhl konvergenčního kritéria 
pro řešenou lineární rovnici (v rámci specifického počtu maximálních iterací). V druhém 
sloupci jsou normovaná residua z řešení dané lineární rovnice. Poslední sloupec může 
obsahovat jedno ze znamének, která jsou zobrazena v tabulce 1. [32] 

 
Tabulka 1 - Lineární řešič: redukce residuí 
Znaménko  Význam 
*  vznik tzv. numerical floating point, selhání lineárních řešičů 
F lineární řešiče nesnížily residua (řešení diverguje), lineární řešiče však 

mohou pokračovat ve výpočtu, pokud divergence nedosáhne katastrofických 
rozměrů 

ok  lineární řešiče snížily residua, ale míra tohoto snížení nesplňuje 
specifikovaná kritéria 

OK  specifikovaná kritéria konvergence pro snížení residuí byla splněna 
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4.1.3.5 Příklad vyhodnocení výsledků 
 

Vyhodnocení výsledků simulace je popsáno na obecném modelu větrané fasády, který 
je popsán již v předešlých kapitolách této práce. Výsledky jsou vyhodnocovány v programu 
CFX: CFD-Post. Tento program umožňuje znázornění výsledků simulace pomocí mnoha 
funkcí, jako jsou konturované obrázky, proudnice, vektorové obrázky, grafy sledovaných 
veličin a podobně. Prvotním krokem ke tvorbě konturovaných obrázků je zvolení roviny, ve 
které se bude průběh vykreslované proměnné zobrazovat. U znázornění výsledků pomocí 
grafů je potřebné předem zvolit v rámci modelu linie, podél kterých bude zobrazen průběh 
proměnné veličiny. Část nabídky programu CFD-Post je znázorněna na následujícím 
obrázku 15. Je zde vyobrazena zejména nabídka, co se týče možností zobrazení vypočtených 
hodnot veličin pomocí různých forem lokalizací. Například v jednotlivém bodu modelu, nebo 
ve více bodech, podél linie, v rovině, v objemu, v isoploše atd. Nabídka vložení dále obsahuje 
již zmíněné možnosti znázornění vektorů, kontur, proudnic, trasování částic a rendering 
objemů. Tyto funkce pracují právě s předem definovanými pozicemi bodů, linií, rovin a 
objemů. Další funkce, které nabízí tento program, se týkají vložení textu, legend ke 
konturovaným obrázkům a barevných map. Důležitějším prvkem použitým v této práci je 
vložení tabulek a grafů. Pro vytvoření liniového grafu je potřebné lokalizovat linie v rámci 
třírozměrného modelu větrané fasády pomocí lokálních souřadnic. Ty jsou podrobně 
definovány ve výsledcích ke každému posuzovanému případu.   

 

 

 
Obrázek 15 - Možnosti nastavení zobrazení výsledků v programu CFD-Post 
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Obrázek 16 - Možnosti tvorby grafických výstupů v programu CFD-Post 

 
V této práci jsou pro znázornění výsledků simulace v největší míře využity grafické 

výstupy sledovaných veličin. Možnosti nastavení výstupu do grafů jsou znázorněny na 
obrázku 16. Pro grafy typu XY je vždy definována lokalizace pro vstupní data, hodnoty 
vzdálenosti v modelu na ose X (X Axis) a hodnoty proměnné veličiny na ose Y (Y Axis). 

 
 4.2 Experimentální měření 

 
Realizace experimentálního měření provětrávané fasády se může provádět ve třech 

základních typech podmínek, daných měřenou konstrukcí a jejím umístěním. Měření 
v exteriéru, za přirozených okrajových podmínek může probíhat na reálné konstrukci nebo na 
modelu představujícím požadovanou část konstrukce pláště budovy, sestaveném speciálně pro 
měření. V laboratorních podmínkách se využívají většinou techniky měření, které jsou 
náchylné na působení povětrnostních vlivů pro jejich technickou složitost. Teplotní změny 
v opláštění, tedy simulace insolace může být provedena například pomocí infrazářičů, nebo 
pro přesnější regulaci simulace insolace instalováním vytápěcích těles v rovině vnějšího 
opláštění fasády.  
 

4.2.1 Základní přístupy k měření 
 
 Základní měřící techniky zahrnují použití čidel pro měření požadovaných dat, jejich 
uložení do datového zařízení a následné přenesení a zpracování pomocí počítače. Časově 
nenáročné úlohy, nebo úlohy měřené v laboratorních podmínkách, někdy i provozních 
podmínkách mohou být zaznamenány v reálném čase i přímo do počítače pomocí konektorů, 
bezdrátového přenosu, nebo pomocí napojení datového zařízení na internet, které umožňuje 
sledování a stahování dat odkudkoliv, kde je dostupné připojení k internetu.  
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Pro měření mohou být použity sestavy v malém počtu čidel i komplexnější v řádu více 
než 100 měřících bodů. Měření proudění vzduchu lze provádět pomocí 
thermoanemometrických čidel nebo vrtulkových anememometrů. V obou případech tyto čidla 
představují překážku, která do jisté míry ovlivňuje směr a rychlost proudícího vzduchu tímto 
zařízením. Cílem při osazování těchto čidel do konstrukcí provětrávaných fasád je proto jejich 
instalace s co nejmenším zásahem do prostoru provětrávané mezery.  

Mezi další typy čidel a veličin měřených v konstrukcích fasád patří teplotní, vlhkostní 
čidla, pyranometry pro měření insolace fasády, které jsou součástí měření okrajových 
podmínek pomocí meteostanic.  
 Zpracování naměřených dat je u těchto přístupů k měření prováděno pomocí 
tabulkových editorů s možností grafického znázornění měření. 
  

4.2.2 Typy použitých měřících zařízení 
 
 Pro potřeby této práce byla teplota a rychlost vzduchu proudícího ve větrané mezeře 
měřena pomocí thermoanemometrických čidel, charakteristiky okolního exteriérového 
prostředí modelu zahrnující teplotu, vlhkost, rychlost a směr větru, atmosférický tlak pomocí 
meteostanice, vlhkost uvnitř větrané mezery pomocí vlhkostního čidla, teplota vzduchu 
v různých pozicích konstrukce fasády nebo větrané mezery pomocí termodrátů.  

Volba měřících zařízení a čidel vychází z obsahu předmětu měření, kterého 
základními sledovanými veličinami jsou průběhy teplot a rychlostí proudění vzduchu ve 
větrané mezeře.  

 
 Anemometry 
 
 Thermoanemometrické čidla měří teplotu a rychlost proudícího vzduchu na principu 
proudění vzduchu přes otvor, nebo prostorem kde je natažený tenký zahřívaný drát „hot 
wire“. Na základě teploty okolního vzduchu a energie potřebné k udržení konstantní teploty 
drátu je vypočtená rychlost proudícího vzduchu. 
 Vrtulkové anemometry měří rychlost proudícího vzduchu na principu roztočení 
vrtulky proudícím vzduchem a následným výpočtem rychlosti proudu z počtu otáček vrtulky. 
 Oba typy čidel jsou na trhu v různých provedeních pro různé rozsahy měřených dat 
s rozličnou odchylkou měření. Pro provětrávané fasády, kde jsou rychlosti proudícího 
vzduchu malé je vhodné měřit s čidly o rozsahu do přibližně 2 m/s. 
  

Teplotní čidla 
 
 Pro měření teploty existuje veliké množství způsobů dle typu a vyhotovení 
jednotlivých čidel. „Teplotní čidlo tvoří základní součást jakéhokoliv diagnostického zařízení 
určeného ke snímání teploty. Jeho princip je založen na přeměně teploty, jako fyzikálního 
stavu měřeného média, na mechanickou nebo elektrickou veličinu, která je následně 
zpracovávána a vyhodnocována příslušným měřicím zařízením.  
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Teplota může být sledována řadou rozličných snímačů, u kterých se odvozuje z 
citlivosti na změnu fyzikální veličiny. Existuje šest základních typů teplotních snímačů, a to 
termočlánky, odporové teploměry a termistory, infračervené teploměry, bimetalové 
teploměry, snímače s roztažitelnými kapalinami a snímače se změnou stavu.“ [34]  

Při výběru správného typu čidla záleží zejména na tom, čeho teplotu je potřebné 
změřit. Zda se jedná o teplotu vzduchu, povrchu pevného tělesa, uvnitř pevného tělesa, 
kapaliny a podobně. V experimentálním modelu této práce jsou měřeny teploty vzduchu a 
teploty povrchu obkladových fasádních desek. 

 
Meteostanice 

 
 Při měření mimo laboratorních podmínek je potřebné současně s měřením hodnot 
na konstrukci zaznamenávat i hodnoty venkovních charakteristik vzduchu, případné srážky 
nebo intenzitu solárního záření. K tomuto účelu slouží meteostanice s rozličným rozsahem 
měřených veličin. Základní funkce meteostanic obsahují měření teploty, vlhkosti a tlaku 
vzduchu, směr a rychlost větru. Rozšiřující moduly běžně obsahují srážkoměr a pyranometr 
pro měření doby a intenzity slunečního záření. Profesionální meteostanice mohou obsahovat i 
čidla pro měření intenzity a velikosti krupobití, intenzity UV záření, nebo například detekci 
blesků.  

 
 Vlhkostní čidla 
 
 Měření vlhkosti v posuzovaných místech konstrukce probíhá pomocí vlhkostních 
čidel. V této práci jsou použita čidla pro měření vlhkosti vzduchu. Existují i čidla pro měření 
vlhkosti pevných látek, které jsou schopny změřit vlhkost materiálu do určité hloubky. Čidla 
pro měření vlhkosti vzduchu jsou většinou kombinovaná a kromě relativní vlhkosti a rosného 
bodu měří i teplotu vzduchu a atmosférický tlak vzduchu.  
 
 Čidla použité v experimentu 

 
 V rámci experimentálního měření na modelu větrané fasády skládajícího se ze dvou 
identických boxů s větranou mezerou byly na základě předpokládaných hodnot sledovaných 
veličin zvoleny požadavky na měřící rozsahy a přesnost jednotlivých měřících čidel. Na 
základě těchto požadavků byly následně vybrány konkrétní čidla, které byly pro měření 
použity. Požadavky na měřící čidla a přístroje jsou přehledně specifikovány v následující 
tabulce 2. 

Tabulka 2 - Požadavky na měřící čidla a přístroje 
p.č. měřená veličina typ čidla/přístroje jednotky rozsah 

měření 
počet  
[ks] 

1 rychlost proudění thermoanemometr m·s-1 0....2 2 
teplota vzduchu v mezeře °C -20....+50 

2 teplota vzduchu v mezeře thermodrát °C -20....+50 2 
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Pokračování tabulky 2 
3 teplota obkladu fasády thermodrát °C -20....+70 2 
4 vlhkost vzduchu v mezeře vlhkoměr % 0....100 1 
5 teplota vnějšího vzduchu meteostanice °C -20....+45 1 

vlhkost vnějšího vzduchu % 0....100 
rychlost větru m·s-1 0....40 

směr větru ° 0....360 
6 teplota povrchu foliové teplotní 

čidlo 
°C -20....+70 4 

7 intenzita slunečního 
záření 

snímač intenzity 
globálního záření 

W/m2 0….1300 1 

 
 Vzhledem k dostupnosti čidel, byly zvoleny výrobky firmy Ahlborn. Pro měření je 
dle tabulky 2 potřebných 7 typů čidel. Jeden vstup datalogeru je schopen přenášet údaje na 4 
kanálech. Z počtu měřících čidel 13 ks je vzhledem k tomu, že ne všechny čidla budou 
zapojeny současně, potřebné pro zápis měřených dat zabezpečit dataloger s minimálně 8 
vstupy.  
 Pro zápis měřených hodnot byl vybrán dataloger Almemo 8590-9, kterého popis je 
uveden v tabulce 3. 
 
 

 

 

Obrázek 177 - Almemo 8590-9 
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Tabulka 3 - Vlastnosti datalogeru Amemo 8590-9 
název přístroje Almemo 8590-9 
displej bez displeje 
počet vstupů / označení 9 vstupů / M0-M8 
počet výstupů / označení 2 výstupy / A1, A2 
počet kanálů na vstup / označení 4 / 00 - 39 
napájení Síťový adaptér 220V AC / 12V DC 
rozměry 180 x 49 x 137 mm 
hmotnost 490 g 
provozní podmínky: teplota / vlhkost -10....+50 °C / 10....90 % rH 
ukládání dat paměťový konektor s SD kartou 512 MB 
kapacita paměti až 30 milionů měřených hodnot 

  
Vlastnosti čidel a zařízení použitých pro měření jsou popsány v následující tabulce 4. 
 
Tabulka 4 - Použitá měřící čidla a přístroje 
p.č. typ čidla/přístoje měřené veličiny jednotky rozsah 

měření 
počet  
[ks] 

1 thermoanemomtr 
FVA935TH4K2 

rychlost proudění 
teplota vzduchu 

m·s-1 0,05....2,0 1 
°C -20....+70 

2 thermoanemomtr 
FVA935TH4 

rychlost proudění 
teplota vzduchu 

m·s-1 0,05....2,0 1 
°C -20....+70 

3 thermodrát teplota °C -20....+400 4 

4 vlhkoměr FHA646-E1 
relativní vlhkost % 0....100 

1 teplota vzduchu °C -20....+60 

5 meteostanice WXT510 

teplota vzduchu °C -52....+60 

1 

tlak vzduchu hPa 600....1100 
vlhkost vzduchu % 0....100 
rychlost větru m·s-1 0....60 

směr větru ° 0....360 
srážky mm·h-1 0....200 

6 dotykové teplotní čidlo 
fóliové FTA683 

teplota povrchu °C -100….+200 4 

7 Snímač intenzity 
globálního záření 

FLA623GS 

intenzita 
globálního záření 

W/m2 0….1300 1 

 
Thermoanemometry jsou směrově závislá čidla pro měření proudění vzduchu ve dvou 

směrech. Vzduch proudí přes oválný příčný otvor na konci sondy o průměru 6 mm. V otvoru 
je natažený velice tenký plech, pomocí kterého se vyhodnocují hodnoty teploty a rychlosti 
proudícího vzduchu. 
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Thermoanemometr FVA935TH4K2:  
 
Proudění: 
- rozsah měření:      0,05 až 2,0 m·s-1

; 

- rozlišení měření:      0,001 m·s-1; 
- čas odezvy:       < 1,5 s; 
- přesnost:       ± 0,04 m·s-1 + 1 % z měřené hodnoty; 
- kompenzace teploty:     0 °C až 50 °C; 
- směr proudění vzduchu:     obousměrně; 
- chyba měření v závislosti od úhlu proudění:  < 3 % z měřené hodnoty při odchylce 15°. 
Teplota: 
- měřící rozsah:      - 20 °C až + 70 °C; 
- rozlišení:       0,1 °C; 
- přesnost:       ± 0,7 °C. 
Nominální podmínky: 
- teplota:       22 °C ± 2 °C; 
- vlhkost vzduchu:      45 % ± 10 % r.v. (nekondenzovaná); 
- tlak vzduchu:      1013 mbar; 
 
- napájení:       6 až 13 V / 40 mA; 

 
- průměr sondy:      6 mm; 
- délka sondy:      300 mm (TH4K2); 
- kabel:       délka 5 + 1,5 m ukončený Almemo    

konektorem. 
 

 

Obrázek 18 - Sonda FVA935TH4K2 

Thermoanemometr FVA935TH4: 
 
Čidlo má stejnou charakteristiku jako FVA935TH4K2 kromě: 
- délka sondy:      210 mm + držák 127 mm; 
- kabel:       1,5 m ukončený Almemo konektorem. 

 
 

 

Obrázek 19 
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Obrázek 19 - Detail sondy FVA935TH4/FVA935TH4K2 
 
Thermodráty  jsou tvořeny dvěma dráty spojenými na konci, kde probíhá měření teploty:  
 
- rozsah měření teplot:    - 25 °C až + 400 °C; 
- přesnost měření:     ± 0,5 °C;    
- průměr jednotlivého drátu:    0,2 mm; 
- průměr izolovaného drátu v páru:   0,6 až 1,0 mm; 
- izolace drátů:     skelné vlákna; 
- délka drátů:      různá cca 5 až 10 m. 
 
Vlhkoměr FHA 646-E1: 
 
- rozsah použití pro měření vlhkosti:   5 % až 95 %; 
- rozsah použití pro měření teploty:   - 20 °C až + 60 °C. 
Měření vlhkosti: 
- rozsah měření:     0 % až 100 %; 
- přesnost měření:     ± 2 % r.v. při jmenovité teplotě; 
- rozlišení      < 1 % při jmenovité teplotě; 
- jmenovitá teplota:     25 °C ± 3 °C; 
- doba odezvy:     cca 10 s při 5 m·s-1. 
Měření teploty: 
- přesnost od – 20 °C do 0 °C:   ± 0,4 °C; 
- přesnost od 0 °C do + 70 °C:   ± 0,1 °C; 
- přesnost od + 70 °C do + 80 °C:   ± 0,6 °C; 
- rozlišení:      0,1 °C; 

 
- průměr sondy:     12 mm; 
- délka sondy:      155 mm; 
- kabel:      délka 1,5 m s Almemo konektorem. 
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Obrázek 20 - Vlhkostní čidlo FHA 645-E1 

 

Meteostanice WXT 510 je multifunkční meteosnímač: 
 
Měření tlaku vzduchu: 
- rozsah měření tlaku vzduchu:   600 hPa až 1100 hPa; 
- přesnost měření:     ± 0,5 hPa při teplotě 0 °C až + 30 °C; 
- rozlišení:      ± 1 hPa při teplotě - 52 °C až + 60 °C; 
- dostupné jednotky měření tlaku vzduchu:  hPa, Pa, bar, mmHg, inHg. 

 
Měření teploty vzduchu: 
- rozsah měření teploty vzduchu:   - 52 °C až + 60 °C; 
- přesnost měření při + 20 °C:   ± 0,3 °C; 
- rozlišení:      0,1 °C; 
- dostupné jednotky měření teploty vzduchu: °C, °F. 

 
Měření relativní vlhkosti vzduchu: 
- rozsah měření vlhkosti vzduchu:   0 až 100 % r.v.; 
- přesnost měření při vlhkosti 0 % až 90 % r.v. ± 3 % r.v.; 
- přesnost měření při vlhkosti 90 % až 100 % r.v. ± 5 % r.v.; 
- rozlišení:      0,1 % r.v.; 
- měřící interval:     1 s až 3600 s. 

 
Měření rychlosti a směru větru: 
- rozsah měření rychlosti větru: 0 m·s-1 až 60 m·s-1; 
- doba odezvy: 0,25 s; 
- dostupné proměnné: průměr, maximum a minimum; 
- přesnost měření při 0 m·s-1 až 35 m·s-1: ± 3 m·s-1 alebo ± 3%; 
- přesnost měření při 36 m·s-1 až 60 m·s-1: ± 5 %; 
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- rozlišení: 0,1 m·s-1; 
- dostupné jednotky: m·s-1, km·h-1, mph, uzel; 
- azimut, směr větru: 0 ° až 360 °; 
- doba odezvy: 0,25 s; 
- přesnost: ± 3 °; 
- rozlišení: 1 °. 

Měření srážek: 
- měřící plocha: 60 cm 2; 
- rozlišení měření dešťových srážek: 0,01 mm (0,001 in); 
- přesnost (značně závisí na místních podmínkách): < 5 %; 
- dostupné jednotky měření množství srážek: mm, in; 
- rozsah měření intenzity deště: 0 mm·h-1 až 200 mm·h-1; 
- dostupné jednotky měření intenzity deště: mm·h-1, in·h-1; 
- rozlišení zaznamenání krupobití: 0,1 zásahů na cm2; 
- dostupné jednotky záznamu krupobití: zásah na cm2, zásah na in2, zásah; 
- rozlišení doby trvání krupobití: 10 s; 
- rozlišení intenzity krupobití: 0,1 zásahu na cm2·h-1; 
- dostupné jednotky měření intenzity krupobití: zásah na cm2·h-1, zásah na in2·h-1, 

 zásahů za hodinu. 
Provozní podmínky měření: 
- provozní teplota: - 52 °C až + 60 °C; 
- skladová teplota: - 60 °C až + 70 °C; 
- relativní vlhkost vzduchu: 0 % až 100 % r.v.; 
- tlak vzduchu: 600 hPa až 1100 hPa; 
- rychlost větru: 0 m·s-1 až 60 m·s-1. 
-  
Vlastnosti těla meteostanice: 
- materiál radiačního štítu: polykarbonát + 20 % skelných vláken; 
- hmotnost: 650 g; 
- celková výška meteostanice: 238 mm; 
- výška radiačního štítu s ultrazvukovými senzory: 198 mm; 
- šířka meteostanice v nejširším místě: 115 mm; 
- průměr otvoru pro upevnění na tyč: 30 mm; 
- kabel: 10 m, rozdvojka na 2 Almemo konektory. 
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Obrázek 21 - Meteostanice WXT510 
 

Dotykové teplotní čidlo fóliové FTA683: 
 
- měřicí rozsah: -100...+200°C 
- rozměry 7 x 7 mm, tloušťka 0,1 mm 
- kabel 2 m s ALMEMO-konektorem 
 
Snímač intenzity globálního záření FLA623GS: 
 
- měřicí rozsah: 0 až cca 1300 W/m2 
- přesnost 5% z měřené hodnoty 
- spektrální citlivost: 400 až 100 nm, maximum na 780 nm 
- rozměry: průměr 33 mm, výška 29 mm, kabel 2 m s ALMEMO-konektorem 
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4.2.3 Experimentální model větrané fasády 
 

Experimentální model je tvořen dvěma rozměrově totožnými panely větrané fasády, 
které jsou osazeny vedle sebe. Geometrie modelu použitém pro experimentální měření 
odpovídá základním rozměrům geometrie numerického modelu popsaném v kapitole 4.1.3.1.  

Potřeba vytvoření dvou sekcí fasády vyplynula z proměnných podmínek vnějšího 
prostředí. To neumožňuje provést měření s určitým nastavením, následně provést změnu 
nastavení a porovnat výsledky měření, nakolik ke zcela stejným okrajovým podmínkám při 
prvním nastavení nikdy nedojde. Je to následkem proměnlivosti rychlosti a směru větru, 
vnější teploty a vlhkosti vzduchu, tlaku vzduchu, pozice slunce, intenzity solárního záření a 
dalších vlivů. Při měření na dvou sekcích fasády je tento problém odstraněn a v stejném čase 
za stejných okrajových podmínek může být provedeno měření s různými nastaveními u první 
a druhé sekce větrané fasády. 

 
4.2.3.1 Koncepce experimentálního modelu 

 
Model pro experimentální měření je tvořen dvěma stejnými panely. Panely jsou 

zkonstruovaný na výšku 1,5 m. Tato výška představuje běžnou vzdálenost mezi okny dvou 
následujících podlaží a je to i vzdálenost oken na objektu, kde probíhalo měření.  

Základní část panelu je tvořena dřevěným rámem o šířce 600 mm a výšce 1500 mm. 
Tloušťka rámu ve směru kolmém k fasádě je 100 mm. Vnitřní objem rámu je vyplněn 
tepelnou izolací z kamenných vláken tloušťky 100 mm. Z exteriérové strany je tepelná izolace 
chráněna difuzně otevřenou folií s odolností vůči UV záření, která tvoří zároveň protivětrnou 
překážku. Po bočních stranách panelu jsou k dřevěnému rámu připevněny svislé desky, které 
jsou předsunuty před rovinu difuzní folie a tvoří tak boční stěny větrané mezery. Z čelní 
strany je k těmto deskám připevněn obklad fasády. Vlivem těchto bočních desek vzniká svislý 
uzavřený komín větrané mezery obdobně, jako je to u reálných konstrukcí vlivem svislé 
nosné konstrukce roštu fasády. Svislé prvky nosního roštu reálných konstrukcí fasád obvykle 
vyplňují celou, nebo alespoň podstatnou tloušťku větrané mezery.  

Koncepce modelu umožnuje posun bočních desek tvořících boční stěny větrané 
mezery ve směru kolmém v průčelí fasády. Posunutím desek je tak možné vytvořit různé 
tloušťky větrané mezery v rozmezí 20 – 60 mm a porovnávat tak vlastnosti větrané fasády při 
různých tloušťkách větrané mezery. 

Obklad fasády je tvořen cementotřískovými deskami tloušťky 12 mm opatřených 
tmavě šedým nátěrem. V rámci této práce byly použity dva druhy rozměrů desek. Desky 
velkoplošné, kdy byla osazena jedna deska na celý rozměr větrané mezery jednoho panelu. 
Rozměr velkoplošných desek je 650 mm na šířku a 1500 mm na výšku. Druhým typem 
použitého obkladu byly maloformátové desky, kdy obklad jednoho panelu tvořilo 6 kusů 
desek o rozměrech 650 mm na šířku a 300 mm na výšku.  

Koncepce modelu umožnuje libovolné výškové osazení obkladových desek a tím 
vytvoření požadovaného průřezu odváděcího otvoru větrané mezery. Rovněž přívodní otvor 
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větrané mezery, který je v rámci tohoto modelu v základním nastavení otevřen na celou 
tloušťku větrané mezery, je možné částečně překrýt deskovým materiálem. 

Tento experimentální model dále umožňuje instalaci různých druhů větracích mřížek 
na otvory větrané mezery a testování různých druhů parapetů a jejich vlivu na vlastnosti 
konstrukce větrané fasády. 

Dalšími možnostmi, které ale nebyly využity v této práci je například použití různých 
druhů obkladů, nebo instalace energeticky aktivních prvků fasád v podobě fotovoltaických 
panelů a solárních kolektorů. Model umožňuje i variantu s osazením panelů pro zelené fasády, 
které vyžadují přívod vody a elektrické energie pro zavlažovací čerpadlo se senzory vlhkosti. 

 
4.2.3.2 Geometrie experimentálního modelu  
 

V předchozí kapitole byly popsány celkové rozměry a možnosti nastavení, které 
umožňuje koncepce modelu provětrávané fasády. Tato kapitola podrobně popisuje samotnou 
geometrii a postup tvorby modelu. Jak již bylo několik krát napsáno, experimentální model 
tvoří dva rozměrově totožné panely provětrávané fasády. Z tohoto důvodu bude popisována 
geometrie jednoho panelu provětrávané fasády.  

Základní konstrukcí panelu je dřevěný rám. Ten je tvořen svislými a vodorovnými 
deskami šířky 100 mm. Tloušťka svislých desek je 30 mm, délka 1480 mm. Vodorovné prvky 
jsou tvořeny OSB deskami tloušťky 10 mm a délky 600 mm. Desky jsou vzájemně spojeny 
pomocí vrutů. Na rám jsou zboku připevněny posuvné desky tvořící boční stěny větrané 
mezery. Tyto desky mají šířku 100 mm, tloušťku 10 mm a výšku 1500 mm. Na boky rámu 
jsou osazeny v párech tak, že tloušťka desek na každé straně je 20 mm. Dvojice desek jsou 
navzájem sešroubovány pomocí vrutů.  

 

 

Obrázek 22 - Schéma jednoho rámu, který tvoří základ panelu větrané fasády 
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Desky jsou zdvojeny z důvodu větší čelní šířky desek, do kterých je kotven obklad 
fasády. Boční desky jsou připevněny k rámu pomocí dvojic šroubů opatřených maticemi a 
podložkami. V deskách jsou zhotoveny drážky pro umožnění jejich posunu v rozmezí 40 mm, 
které umožňuje vytvoření větrané mezery tloušťky 20 – 60 mm. Popis prvků a spojů 
konstrukce rámu jsou znázorněny na obrázku 22. 

Dřevěný rám je vyplněn tepelnou izolací z kamenné vlny tloušťky 100 mm. Rozměr 
desek tepelné izolace je upraven tak, aby o 10 mm přesahoval vnitřní rozměry rámu. Tím je 
zabezpečena pevná pozice izolačních desek v rámu. Šířka rámu je 540 mm a výška 1480 mm.  

Tepelná izolace je překryta difuzně otevřenou pojistnou folií. Folie je osazena na celý 
rám v jednom kusu s přesahy po okrajích minimálně 10 mm a připevněna pomocí ocelových 
připínáčků a následně ještě přilepena po celém obvodu pomocí lepicí pásky s teplotní 
odolností do 80 °C. Panel s tepelnou izolací opatřen difuzní folií je zobrazen na obrázku 23. 

 

 

Obrázek 23 - Panel větrané fasády bez obkladu 
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Obkladové desky velkého formátu jsou připevněny k bočním posuvným svislým 
deskám pomocí 6 ks vrutů na každém panelu. Maloformátové desky jsou připevněny pomocí 
4 ks vrutů na každé desce.  

Celý panel je osazen na jižní stěnu objektu rodinného domu pomocí ocelových 
úhelníků v počtu dvou kusů na panel. Úhelníky jsou připevněny k dřevěnému rámu pomocí 
dvou kusů vrutů na každém úhelníku. Ke stěně jsou úhelníky připevněny pomocí 1 ks vrutu 
s hmoždinkou na každém úhelníku.  

 
4.2.3.3 Osazení čidel na experimentálním modelu 
 

 Experimentální model je osazen čidly vypsanými v tabulce 3. Příklad schémy zapojení 
čidel je uvedena na následujícím obrázku 24. 
 

 

Obrázek 24 - Schéma zapojení čidel při měření na experimentálním modelu 
 
 Pro připevnění thermoanemometrů bylo potřebné vyrobit speciální kotvící prvky, které 
byly osazeny na obklad fasády. Tyto kotvící prvky viditelné na obrázku 25 zabezpečují 
polohu čidel v požadované poloze. Kotvící prvek anemometru je tvořen přírubou, ve které je 
otvor pro vsunutí anemometru. V přírubě je otvor, přes který je vrutem kotvena k obkladu 
fasády a druhý otvor kolmo k osy příruby pro fixování polohy anemometru pomocí utažení 
šroubem. 
 



57 

 

 

Obrázek 25 - Kotvení thermoanemometru k fasádnímu obkladu a fixace jeho pozice 
 
 Příklad pozic jednotlivých čidel v rámci experimentálního modelu je znázorněna na 
následujícím obrázku 26. Kótovány jsou osy měřícího bodu jednotlivých čidel. V tloušťce 
větrané mezery jsou měřící body umístěny doprostřed mezery. Ve vzorovém příkladu na 
následujícím obrázku to znamená, že při tloušťce mezery 40 mm je osa čidel ve vzdálenosti 
20 mm od přilehlých povrchů. 
 

 

Obrázek 26 - Umístění čidel na experimentálním modelu při mezeře tl. 40 mm 
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4.2.3.4 Obvodová konstrukce budovy v místě osazení modelu 
 
 Obvodová konstrukce objektu rodinného domu, na kterém byly osazeny panely 
provětrávané fasády je tvořena stěnami z dutinových keramických bloků tloušťky 400 mm. 
Z interiérové strany jsou obvodové stěny omítnuty vápenocementovou omítkou tloušťky 
cca 20 mm. Z exteriérové strany objektu jsou keramické bloky omítnuty vápenocementovou 
omítkou cca 20 mm, na které je břízolitová omítka tloušťky cca 10 mm. Celková tloušťka 
obvodové stěny budovy rodinného domu, na které jsou osazeny experimentální panely tak 
činí zhruba 450 mm.  
 Experimentální model je osazen z exteriérové strany na obvodový plášť objektu. Na 
povrch břízolitové omítky objektu jsou umístěny panely, které jsou pevně ukotveny do 
obvodové stěny pomocí hmoždinek. Souvrství experimentálního panelu větrané fasády je 
směrem od vnějšího povrchu nosné stěny objektu tvořeno tepelnou izolací z kamenných 
vláken tloušťky 100 mm, difuzně otevřenou pojistnou hydroizolační folii, která tvoří 
i protivětrnou bariéru. Difuzní folie v souvrství experimentálního modelu je variantně 
s reflexní nebo „klasickou“ povrchovou úpravou. Dále větranou mezerou s nastavitelnou 
tloušťkou 20 až 60 mm a obkladem větrané fasády z cementotřískových desek tloušťky 
12 mm, natřených tmavě šedou barvou. Souvrství směrem z interiéru objektu po vnější povrch 
experimentálního panelu je názorně popsáno v následující tabulce. 
 
Tabulka 5 - Souvrství obvodové konstrukce budovy a panelu provětrávané fasády 
Obvodová nosná konstrukce budovy 
vápenocementová omítka tl. cca 20 mm 
dutinový ker. blok tl. 400 mm 
vápenocementová omítka tl. cca 20 mm 
břizolitová omítka tl. cca 10 mm 
Experimentální panel provětrávané fasády 
TI z kamenných vláken tl. 100 mm 
pojistná difuzní folie tl. 1 mm 
větraná mezera tl. 20....60 mm 
cementotřísková deska tl. 12 mm 

 
 Následující obrázky znázorňují kompletně osazené experimentální panely 
provětrávané fasády na jižní straně obvodové konstrukce objektu a blízké okolní objekty, 
které mohou mít vliv na experimentální konstrukci zejména z hlediska zastínění a proudění 
vzduchu při větru. Z hlediska měření průběhu teplot v konstrukci modelu je zásadní 
předstupující část vstupu do objektu, která způsobuje zastínění modelu v ranních a částečně 
i dopoledních hodinách. 
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Obrázek 27 - Pohled na experimentální panely osazené mezi okny dvou podlaží 

 

 

 

Obrázek 28 - Celkový pohled na objekt s osazenými experimentálními panely                         
v jeho levé části 
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5. Výsledky práce a nové poznatky 
 

Tato kapitola dizertační práce je zpracováním výsledků numerických a 
experimentálních modelů zaměřených na jednotlivé části a detaily konstrukcí provětrávaných 
fasád, jako i popsáním vlivu provětrávaných fasádních konstrukcí na letní přehřívání 
osluněných obvodových konstrukcí budov. Jednotlivé podkapitoly jsou z větší části tvořeny 
publikovanými články a příspěvky v časopisech, na konferencích, případně jejich volně 
přeložené ekvivalenty pokud byly publikovány v anglickém jazyce. Texty originálních článků 
jsou upraveny a zkráceny o opakující se popis fyzikálních principů, geometrie modelů. 

V závěrech jednotlivých podkapitol jsou studie doplněny o nové poznatky, které byly 
průběžně formovány studiem problematiky. 
 

5.1 Optimalizace tvaru a průřezu otvorů provětrávané fasády 
 

Základním bodem návrhu provětrávané fasády je rozměr větrané mezery, návrh 
přívodních a odváděcích otvorů, ochrana větrané mezery před vniknutím škůdců. Tato 
kapitola je zaměřena na vliv tloušťky větrané mezery a vliv větracích mřížek na funkce 
odvedení přebytečného tepla z konstrukce. Jednotlivé studie jsou zaměřeny na sledování 
rychlosti proudění v mezeře provětrávané fasády a teploty vzduchu ve větrané mezeře.  

Kromě základních parametrů návrhu tloušťky větrané mezery jsou zásadní i další vlivy 
jako například instalace větracích mřížek, lokální zúžení větrané mezery vlivem prvků 
nosného roštu, nebo tvar odváděcího otvoru pod parapetním a atikovým plechem. Posouzení 
vlivů konstrukčních prvků v detailech provětrávané fasády je popsáno v následujících 
podkapitolách. 
 

5.1.1 Vliv tloušťky mezery na proudění vzduchu v provětrávané fasádě 
 

Cílem posouzení je srovnání rychlostí proudění a teploty v dutinách rozdílné tloušťky 
v letním období. Pro tento účel byl zhotoven model v programu Ansys/CFX pomocí kterého 
byly vypočteny posuzované veličiny v dutině při konkrétních okrajových podmínkách. 
Výsledkem je porovnání dvourozměrného pole proudění vzduchu a teplotního pole 
v ustáleném stavu při rozdílných tloušťkách vzduchové mezery. [6] 

Modelové situace byly zhotoveny v prostředí Ansys/Workbench a vypočteny 
programem Ansys/CFX. Ve všech případech byly zadány stejné okrajové podmínky 
simulující letní období s osluněním posuzované části fasády. Celkově se jednalo o tři stejné 
případy s rozdílem v tloušťce mezery fasády. Nejmenší simulovaná tloušťka mezery 20 mm 
vychází z ETAG-u 034 [35], který se zabývá problematikou konstrukcí provětrávaných fasád 
a stanovuje tuto tloušťku jako nejmenší přípustnou větranou mezeru. V našich podmínkách je 
běžné navrhovat provětrávanou mezeru v tloušťce alespoň 40 mm, což byl druhý posuzovaný 
případ. Tato tloušťka vzhledem k absenci národní normy pro provětrávané fasády vychází 
z normy ČSN 73 1901 Navrhování střech, kde je určena jako minimální pro provětrávanou 
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dvouplášťovou střechu se sklonem větším než 45° [36]. Pro názornost byl dále zvolen třetí 
posuzovaný případ s tloušťkou větrané mezery 60 mm. 

Stanovení režimu proudění bylo provedeno na základě hodnoty Rayleighova čísla. Ve 
všech variantech posuzovaných oblastí je turbulentní proudění. Simulace v tomto případě 
proběhla se zjednodušením v režimu laminárního proudění. 

Modelovaná část provětrávané fasády je omezena na samotnou vzduchovou dutinu, 
pro kterou jsou na jejich ohraničujících plochách zadány okrajové podmínky. Výška dutiny je 
ve všech posuzovaných případech stejná (1,5 m). Stěna dutiny ze strany exteriéru je celistvá 
bez otevřených mezer (velkoplošný obklad na celou výšku dutiny). Přívod vzduchu do dutiny 
je modelován vertikálně v celém profilu konkrétní šířky dutiny. Vývod vzduchu je umístěn 
pod parapetem v boční stěně dutiny na straně exteriéru, rovněž v průřezu rovnajícímu se 
průřezu samotné dutiny. Exteriér je definovaný pro parapet v horní části dutiny a pro pravou 
svislou část s výjimkou otvoru pro vyvedení vzduchu. Levá svislá část je definována směrem 
k interiéru. Geometrie modelu je pro lepší představu znázorněna na obrázku 29. Jednotlivé 
varianty tloušťky provětrávané mezery jsou dále označeny písmeny a, b, c, přičemž varianta a 
odpovídá tloušťce mezery 20 mm, b = 40 mm a případ c = 60 mm. Vzhledem k tomu, že 
model je dvourozměrný, tak byly zanedbány vřazené odpory vlivem kotevních prvků 
předsazeného pláště fasády. 

 
 

Obrázek 29 - Geometrie numerického modelu 
 

Pro všechny tři případy byly zvoleny stejné okrajové podmínky. Na hranici mezery ze 
strany exteriéru (svislá stěna kromě výstupního otvoru a parapet) byla zadána teplota te = 
45°C. Tato teplota simuluje osluněnou část fasády. Hranice dutiny přilehlá k interiéru je 
definovaná součinitelem prostupu tepla U = 0,2 W/(m2.K) a teplotou povrchu ze 
strany interiéru ti = 25°C. Vstupním otvorem se do dutiny nasává vzduch z exteriéru o teplotě 
tex = 25°C, při nulovém tlakovém rozdílu pouze přirozenou konvekcí přehřátého vzduchu 
v dutině. Na výstupním otvoru je rovněž nulový tlakový rozdíl ∆p = 0 Pa. Okrajové podmínky 
jsou názorně popsány na obrázku 30. 
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Obrázek 30 - Okrajové podmínky numerického modelu 

 

Posuzování průběhu teplot a rychlosti proudění v mezeře je zaměřeno na horní část 
dutiny, kde jsou dosaženy nejvyšší hodnoty teploty vzduchu v mezeře a nejvyšší rychlosti 
proudícího vzduchu.  

Na následujícím obrázku 31 je znázorněno teplotní pole v této části dutiny pro 
jednotlivé případy. 

 

a)     b)     c)      stupnice  
 

Obrázek 31 - Dvourozměrné teplotní pole v horní části mezery – varianta a, b, c, stupnice 
teplot 

 

Z výsledků simulace teplotního pole je zřejmé, že rozložení teploty v mezeře tloušťky 
20 mm (var. a), a tedy i její průměrná hodnota je značně vyšší než u případů b, c. Z toho 
plyne vyšší tepelný tok směrem do interiéru. V případech b, c je teplota vzduchu v části 
dutiny bližší k hranici s interiérem blízká hodnotě teploty vzduchu v exteriéru. Z horní strany 
mezery je vzduch ve všech případech přehřátý od parapetu. Vyvedení vzduchu z mezery 
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bočním otvorem pod parapetem částečně zvyšuje teplotu na omezené výšce i na hranici 
s interiérem. Tento jev je nejméně výrazný u varianty c, ve variantě b je nárůst teploty 
poměrně výraznější a u varianty a je vidět, že teplota vzduchu v dutině, v blízkosti hranice 
s interiérem na zobrazované části je výrazně vyšší, než je teplota vzduchu v exteriéru.  

Další obrázek 32 znázorňuje dvourozměrné pole rychlosti proudícího vzduchu v horní 
části mezery u odváděcího otvoru. 

                        
Varianta a                               Varianta b                                       Varianta c 

Obrázek 32 - Dvourozměrné pole rychlosti proudění vzduchu v horní části mezery 
 

Vzduch proudí do mezery v dolní části u přívodního otvoru v celém profilu. S rostoucí 
výškou rychlost proudícího vzduchu roste, přičemž je proudění soustředěno blíž k přehřátému 
vnějšímu obkladu, za kterým je vyšší teplota vzduchu v dutině. Nejvyšší rychlost proudění 
vzduchu je v nejširší mezeře tl. 60 mm a to 0,62 ms-1 navzdory tomu, že průměrná teplota je 
v této dutině nejnižší. Lze tedy konstatovat, že na rychlost proudění vzduchu v mezeře má 
významnější vliv tloušťka mezery a rozměry nasávacího a vývodního otvoru, které jsou 
v posuzovaných případech stejného průřezu jako samotná mezera. Menší vliv na maximální 
rychlost proudění vzduchu u posuzovaných variant má teplota vzduchu v dutině. V případě a 
proudí vzduch téměř v celé šířce dutiny, kromě míst v těsné blízkosti hranic oblasti. 
U zbylých dvou variant b, c je proudění vzduchu v blízkosti hranice s interiérem minimální a 
proudící vzduch je soustředěný více k hranici s exteriérem. 

Pro potřeby přesnějšího vyhodnocení výsledků byly srovnány konkrétní výsledky 
teplot a rychlostí proudění napříč provětrávanou dutinou ve výšce 100 mm pod parapetem (t.j. 
výška 1400 mm od přívodního otvoru). Průběh teplot a proudění vzduchu pro jednotlivé 
varianty je znázorněn na následujících obrázcích pomocí grafů. 
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Obrázek 33 - Průběh teploty v mezeře tl. 20mm 

 
Obrázek 34 - Rychlost proudění v mezeře tl. 20 mm 
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Obrázek 35 - Průběh teploty v mezeře tl. 40 mm

Obrázek 36 - Rychlost proudění v mezeře tl. 40 mm                
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Obrázek 37 - Průběh teploty v mezeře tl. 60 mm 

 
Obrázek 38 - Rychlost proudění v mezeře tl. 60 mm 
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Nejvyšší teplota v mezeře je pro všechny varianty soustředěna na hranici s exteriérem 
kde je stanovena okrajovou podmínkou na te = 45°C. Z této hodnoty teplota ve variantě a 
průběžně klesá směrem k hranici s interiérem. U variant b, c je pokles teploty od hranice 
s exteriérem mnohem výraznější s následným ustálením teploty na přibližně stejné hodnotě až 
po hranici s interiérem. Teplota na hranici s interiérem je nejvyšší v případě s nejmenší 
tloušťkou mezery (var. a), kde je ve srovnání s variantou c vyšší téměř o 4°C. Ve srovnání 
s teplotou na hranici s exteriérem je teplota na hranici s interiérem v jednotlivých případech 
(a, b, c) nižší o 13,5°C, 15,5°C a v případě c o 17°C. V případě a teplota v průřezu dutiny 
roste kontinuálně směrem k exteriéru. V ostatních případech b, c dochází k mírnému poklesu 
teploty na minimální hodnotu přibližně uprostřed mezery v případě b a ve vzdálenosti 
přibližně 20 mm od hranice s exteriérem v případě c. Vzhledem k teplotě na hranici 
s interiérem je pokles v obou případech b, c zhruba o 1°C.   V dvourozměrném teplotním poli 
je zřejmý tento jev „vytažení vzduchu“ o nižší teplotě vlivem vyšší rychlosti proudění v části 
dutiny bližší k hranici s exteriérem.  

Z průběhů grafů znázorňujících rychlost proudění vzduchu je zřetelné soustředění 
proudícího vzduchu v části dutiny poblíž hranice s exteriérem. Tento jev se zvýrazňuje 
s rostoucí tloušťkou mezery. Z grafu pro variantu a vyplývá vychýlení proudu vzduchu 
s nejvyšší rychlostí směrem k exteriéru jen minimálně. Pro tento případ a klesá rychlost 
proudícího vzduchu směrem k hranici s interiérem rovnoměrně se snižující se vzdáleností od 
této hranice. V případech b, c rychlost proudění poklesne náhle a následně až po hranici 
s interiérem dosahuje jen minimálních hodnot. 

Prezentované výsledky poskytují náhled do teplotního chování a proudění vzduchu 
v profilu mezery provětrávané fasády. Dvourozměrný CFD model poskytuje základní 
představu o vyšetřovaných veličinách a lze konstatovat, že na osluněné strany objektů je 
vhodnější použít provětrávanou mezeru s tloušťkou alespoň 40 mm. Minimální tloušťku 
mezery 20 mm dle ETAG-u je vhodnější omezit na neosluněné plochy fasády, kde je 
postačující na zabezpečení difuzní otevřenosti a odvětrání vlhkosti z konstrukce. Tento závěr 
není vyvozen jenom na základě rozdílu teploty na hranici mezery s interiérem, který je mezi 
případy a, b jenom 2°C. Důležitějším je rozložení teploty napříč průřezem mezery, které je 
vzhledem k funkci snížení tepelných zisků zřetelně výhodnější v případech b, c než u případu 
a. Rozšířením dutiny na 60 mm (var. c) a srovnáním s případem b je posun sledovaných 
hodnot teploty a rychlosti proudění vzduchu k lepším z hlediska odvedení přebytečného tepla 
podstatně menší než ve srovnání případu a s variantem b. 

 

5.1.2 Optimalizace větracích mřížek z hlediska proudění vzduchu v mezeře                 
provětrávané fasády 

 
Numerický model vlivu větrací mřížky na proudění a teplotu vzduchu v mezeře 
 

Tato studie se zabývá vlivem větrací mřížky na rychlost proudění a teplotu vzduchu v 
mezeře. Pro účel vyhodnocení vlivu mřížky byl vytvořen 3D model v programu 
Ansys/Workbench. Jako výpočetní program byl použit program Ansys/CFX. Charakter řešení 
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úlohy je dvourozměrný. Simulovány byly letní podmínky. V jednom případě byl model 
osazen větracími mřížkami, které zmenšili plochu přívodního a odváděcího otvoru větrané 
mezery o 55%. V druhém případě byl přívodní a odváděcí otvor ponechán bez vlivu 
konstrukcí, které by bránili proudění vzduchu.  

Cílem srovnání je stanovit, zda má smysl zabývat se v rámci návrhu provětrávaných 
fasád optimalizací části konstrukce, která bráni vniknutí škůdců do větrané mezery. 
Výsledkem je vyhodnocení efektu větrací mřížky na rychlost proudění vzduchu a teplotu 
vzduchu v příčném profilu větrané mezery v těsné blízkosti odváděcího otvoru. 

Model byl zhotoven v prostředí programu Ansys/Workbench. Zadání okrajových 
podmínek výpočtu i samotný výpočet proběhly v programu Ansys/CFX. Tento program 
využívá k výpočtu proudění metodu konečných objemů. Proto je potřebné dodat řešené úloze 
třetí rozměr, který byl zvolen 10 mm. Takto vznikly dvě rovnoběžné, svislé hranice modelu, 
pro které byla zadána symetrická okrajová podmínka. Ostatní okrajové podmínky 
odpovídající letnímu období na osluněné straně fasády jsou popsány dále. Tloušťka větrané 
mezery byla zvolena 40 mm, což je běžně užívaný rozměr v podmínkách ČR. Vzhledem 
k tomu, že národní norma pro provětrávané fasády neexistuje, tak vychází tento rozměr 
z normy ČSN 73 1901 Navrhování střech [36], jako minimální větraná mezera 
dvouplášťových střech se sklonem nad 45°. Vzhledem k charakteristickému rozměru oblasti 
byl zvolen turbulentní model proudění, vycházející z hodnoty Rayleighova čísla [6]. 

Model provětrávané fasády je zjednodušen a omezen na větranou mezeru tloušťky 40 
mm a vnější keramický obklad fasády tloušťky 10 mm. Přívodní otvor je v dolní části větrané 
mezery uvažován na celou její šířku. Odváděcí otvor je řešen jako boční pod parapetem, 
případně pod oplechováním atiky. Rozměr odváděcího otvoru je stejný jako rozměr 
přívodního otvoru, tedy 40 mm. Výška větrané mezery je 1,5 m a představuje rozměr typický 
pro horizontální členění mezi dvěma řadami pásových oken. Vnější obklad je celistvý bez 
mezer. Tepelně izolovaná stěna mezi větranou mezerou a interiérem objektu je zjednodušeně 
modelována jako hranice s příslušnými parametry zadanými v okrajových podmínkách. 
V horní části je vzduchová dutina ukončena vodorovnou hranicí představující podokenní 
parapet nebo překrytí atiky budovy. Jediným rozdílem v geometrii modelu dvou 
srovnávaných případů je vytvoření geometrie větracích mřížek u přívodního a odváděcího 
otvoru. Mřížka je z hliníku a vzhledem k dvourozměrnému charakteru řešení jí tvoří 
jednotlivé lamely. Krycí rozměr jednotlivých lamel má šířku 2 mm. Mezery mezi 
jednotlivými lamelami mřížky jsou rovněž 2 mm. Lamely krajních polí přiléhající ke 
konstrukci obkladu na jedné straně a tepelné izolace na straně druhé mají šířku 3 mm. 
Výsledkem je, že mřížka zakrývá 55% vstupního a odváděcího otvoru. Vzduch je tedy 
přiváděn a odváděn 45% profilu větrané mezery.  Vzhledem k charakteru řešení úlohy byly 
zanedbány vřazené odpory vlivem kotevních prvků a svislých nosných prvků pláště fasády. 
Model dále nezohledňuje vliv přesahu parapetního, nebo atikového plechu nad odváděcím 
otvorem. Geometrie celého modelu je schematicky znázorněna na obrázku 39. Geometrie 
a umístění větracích mřížek je znázorněna v detailu A a B na obrázku 40 a 41. Součástí 
obrázku 39 je i popis pozice příčného profilu pro potřeby sestavení grafů zobrazených na 
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obrázcích 46 a 47, které zobrazují profil teploty vzduchu a rychlosti proudění vzduchu ve 
větrané mezeře.  

 

 
 

Obrázek 39 - Geometrie modelu 

 

 

 
 

Obrázek 40 - Geometrie větrací mřížky odváděcího otvoru 
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Obrázek 41 - Geometrie větrací mřížky přívodního otvoru 
 

Pro potřeby výpočtového programu CFX byl vytvořen třírozměrný model. Tvorba sítě 
proběhla pomocí metody „Sweep“ (vysunutí sítě ve vrstvách) rovnoběžně s třetím rozměrem 
modelu, přičemž na celou délku vysunutí byl vytvořen jeden objem. Vzhledem k rozměru 
modelu byla vytvořena síť s průměrnou velikostí hrany prvku 1 mm v celé oblasti skládající 
se ze šestistěnných objemů. V blízkosti vnitřních povrchů větrané mezery nebyla síť prvků 
zhuštěna. Výpočtová síť je znázorněna na obrázku 42. 

 

 
 

Obrázek 42 - Detail výpočetní sítě v místě odváděcího otvoru 
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Oba srovnávané případy mají stejné okrajové podmínky odpovídající letnímu období. 

Vstupní i odváděcí otvor provětrávané mezery jsou do výpočtu zadány jako otvory s nulovým 
vzájemným tlakovým rozdílem, čím je zanedbán rozdíl tlaku v závislosti na nadmořské výšce. 
Jediným iniciátorem pohybu vzduchu je tedy přirozená konvekce ohřátého vzduchu v mezeře. 
Teplota vzduchu u vstupního otvoru je tex1 = 25 °C. Pro hranici mezi větranou mezerou a 
interiérem budovy zahrnuje okrajová podmínka více parametrů, pomocí kterých je 
simulována zateplená obvodová stěna. Teplota v interiéru ti = 20 °C, součinitel prostupu tepla 
obvodové stěny U = 0,2 W·m-2·K-1. Zvýšení teploty na exteriérové osluněné straně modelu 
je simulováno pomocí energetického toku na tyto povrchy v hustotě 150 W·m-2 na svislou 
čelní stěnu fasády a 200 W·.m-2 na vodorovný parapet. Vnější prostředí kolem osluněných 
exteriérových povrchů je simulováno zvýšenou teplotou vzduchu před fasádou a nad 
parapetem na te = 40 °C. Vzhledem k lokálnímu nasávaní vnějšího vzduchu nad obkladem u 
horního otvoru je teplota okolního vzduchu v tomto případě uvažována tex2 = 30 °C. Zadané 
okrajové podmínky vycházejí z poznatků prezentovaných v článcích, které se věnují obdobné 
problematice konstrukcí provětrávaných fasád [14],[16] a [37]. Okrajové podmínky jsou 
detailně zobrazeny na obrázku 43. 

 

 
 

Obrázek 43 - Okrajové podmínky simulace letního období 
 
Vyhodnocení výsledků je zaměřeno na srovnání rychlostí proudícího vzduchu a 

teploty vzduchu ve větrané mezeře. Největší rozdíly byly zaznamenány v horní části mezery, 
proto je vyhodnocení výsledků zaměřeno na detail kolem odváděcího otvoru. Na obrázku 44 
je znázorněno teplotní pole v horní části dutiny pro obě hodnocené varianty. Vlevo je varianta 
s větracími mřížkami, vpravo bez větracích mřížek. 

Z výsledků průběhu teplot na obrázku 44 v horní části větrané mezery je zřejmé, že 
vlivem větracích mřížek je teplota vzduchu v dutině značně vyšší. Rozdíl teplot vzduchu činí 
u případu s větracími mřížkami zhruba 15 °C a teplota samotného obkladu provětrávané 
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fasády je vyšší přibližně o 10 °C. Hodnoty rozdílů mezi posuzovanými případy souvisí s tím, 
že rozdíl mezi plochou přívodních a odváděcích otvorů mezi posuzovanými případy je 55%.  

Lepší přehled poskytuje graf průběhu teploty vzduchu v mezeře (obrázek 46).  
 

a)            b)            c)  

 

Obrázek 44 - Dvourozměrné teplotní pole v horní části mezery:  

a) varianta s mřížkami, b) bez mřížek, c) stupnice teplot 

 

Další obrázek 45 zobrazuje vzájemný rozdíl v rychlosti proudícího vzduchu mezi 
jednotlivými varianty. 

 

a)                b)                c)  
 

Obrázek 45 - Dvourozměrné pole rychlosti proudícího vzduchu v horní části mezery:  

a) variant s mřížkami, b) bez mřížek, c) stupnice rychlosti proudícího vzduchu 

 

Rozdělení pole rychlostí proudícího vzduchu poukazuje na výrazný vliv větracích 
mřížek, které snižují rychlost proudícího vzduchu v mezeře. S nižší rychlostí proudění souvisí 
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nárůst teploty v mezeře popsaný u obrázku 44. Srovnání průběhu rychlostí vzduchu v mezeře 
je názorněji zobrazeno v grafu na obrázku 47. 

Pro názornější vzájemné srovnání rychlosti proudění vzduchu a teploty vzduchu u 
posuzovaných případů byly dále vyhodnoceny grafy příčných profilů sledovaných veličin. 
Příčné profily jsou rovněž situovány v horní části mezery (viz obrázek 39), kde se rozdíly 
mezi posuzovanými případy projevují nejvíce. Grafy na obrázcích 46 a 47 tvoří příčný profil 
ve vzdálenosti 100 mm pod parapetem (nebo 1400 mm nad vstupním otvorem). Profily 
zahrnují pouze větranou mezeru. 

 
Obrázek 46 - Srovnání příčného profilu teplot vzduchu ve větrané mezeře 

 
Obrázek 47 - Srovnání příčného profilu rychlosti proudícího vzduchu ve větrané mezeře 
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Z grafu na obrázku 46 je zřejmý rozdíl teplot vzduchu mezi jednotlivými 
posuzovanými případy. Vlastní průběh teploty v mezeře je shodný, přičemž u obou případů 
dochází ke zvýšení teploty u obkladu, který má vlivem insolace vyšší teplotu než vzduch 
v mezeře. Mírnější zvýšení teploty je u obou případů zřejmé i u povrchu tepelné izolace, ke 
kterému dochází vlivem radiace od vnějšího opláštění fasády. Teplota vzduchu v mezeře je 
v případě použití větracích mřížek vyšší o 17 °C. 

Z grafu průběhu rychlosti proudícího vzduchu se potvrzuje zásadní vliv větracích 
mřížek na rychlost vzduchu proudícího v mezeře. Rozdíl mezi posuzovanými případy je 
takový, že rychlost proudícího vzduchu u případu s větracími mřížkami je přibližně třetinová 
oproti případu bez větracích mřížek. 

Výsledky prezentované v této studii poskytují náhled na významnost návrhu větracích 
mřížek. Získané výsledky lze obecně vztáhnout k velikosti plochy přívodních a odváděcích 
otvorů, protože větrací mřížky nejsou vždy osazovány na celý profil provětrávané mezery, 
jako tomu bylo v prezentované simulaci. Otvory pro osazení větrací mřížky jsou totiž často 
z konstrukčních nebo jiných důvodů zúženy na rozměr menší, než je samotný profil větrané 
mezery. Z výsledků simulací je zřejmý negativní dopad na funkčnost konstrukce provětrávané 
fasády. Mezi posuzovanými variantami došlo u varianty s použitím větracích mřížek ke 
snížení rychlosti proudícího vzduchu o 65%, přičemž se teplota vzduchu v mezeře zvýšila o 
17 °C vůči variantě bez větracích mřížek. Lze tedy konstatovat, že návrhu velikosti otvorů 
provětrávaných fasád a větracích mřížek je potřebné za účelem správné funkce celé 
konstrukce věnovat náležitou pozornost. 
 
Numerická studie vlivu větracích mřížek na proudění vzduchu v konstrukci 
provětrávané fasády 
 

Výzkum a vývoj provětrávaných fasád je v současnosti zaměřen na rozličné 
zpřesňující se simulační metody [38], vyhodnocení energetických přínosů [39], [15], 
numerická posouzení různých typů konstrukcí [23], aplikaci materiálů na bázi PCM [37], 
aplikaci energeticky aktivních prvků fasád jako jsou fotovoltaické panely, solární kolektory 
[20], [40].  

Tato studie je zaměřena na numerické posouzení vlivu větracích mřížek na rychlost 
proudícího vzduchu a jeho teplotu uvnitř mezery provětrávané fasády. Aplikace větracích 
mřížek proti hmyzu má významný vliv na průřezové plochy přívodního a odváděcího otvoru, 
na které se tyto mřížky osazují.  Cílem studie je dokázat opodstatněnost důsledného návrhu 
tvaru a rozměrů větracích mřížek i samotných otvorů pro přívod a odvod vzduchu 
do provětrávané mezery fasády. Pro tento účel byly vytvořeny dva odpovídající numerické 
modely provětrávané fasády. Jeden model simuluje otvory větrané fasády bez větracích 
mřížek, druhý je opatřen větrací mřížkou s běžně používanou otevřenou plochou.  

Modely provětrávané fasády byly vytvořeny v prostředí programu Ansys/Workbench 
a vypočteny programem Ansys/CFX. Trojdimenzionální model se skládá ze dvou pevných 
částí a vzduchové hmoty kolem těchto částí. Konkrétně jsou to parapetní plech, obklad 
fasády, vzduchová vrstva větrané mezery a před fasádou. V jednom modelu jsou navrženy 
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větrací mřížky na přívodním a odváděcím otvoru. Výpočetní síť je zjemněna kolem pevných 
těles. Pro výpočet byl použit turbulentní model k-ɛ a radiační model surface to surface.  

Geometrie modelu ve své podstatě odpovídá modelu popsanému v předešlé kapitole. 
V tomto konkrétním případě byla zvolena tloušťka větrané mezery 40 mm. Výška a šířka 
modelu odpovídá ostatním numerickým a experimentálním studiím. Šířka modelu je 
simulována jako poloviční s použitím symetrické funkce, čím byl dosažen rychlejší výpočet. 
Opačná boční plocha modelu je simulována jako stěna, kterou představuje vertikální profil 
roštu fasády. Tloušťka přívodního a odváděcího otvoru je stejná jako tloušťka větrané mezery. 
Jeden model je opatřen větracími mřížkami s otevřenou plochou 63 %. Geometrie modelu je 
zobrazena na následujícím obrázku.   

Podmínky použité v numerickém modelu simulují v ustáleném stavu průměrné letní 
podmínky pro střední Evropu. Je definována teplota povrchu stěny v interiéru, vnější teplota 
vzduchu, teplota vzduchu u přívodního a odváděcího otvoru, rozdíl tlaku vzduchu mezi 
otvory, kolmá sluneční radiace dopadající na obklad fasády a parapet. Okrajové podmínky 
jsou stejné pro model s mřížkami i bez nich.  

 

Obrázek 48 - Geometrie modelu (axonometrie) 

 

Obrázek 49 - Geometrie modelu (řez a pohled) 



76 

 

 
Obrázek 50 - Okrajové podmínky (řez, pohled) 

 
Výsledky ze dvou modelovaných situací jsou srovnávány podél os definovaných na 

obrázku geometrie. Grafy na obrázcích 51 až 54 zobrazují teplotu a rychlost vzduchu ve 
větrané mezeře podél vertikální a horizontální osy. Teplota vzduchu podél vertikální osy je 
zobrazena na následujícím obrázku 51. Teplota stoupá rychleji podél mezery s větracími 
mřížkami. Největší rozdíl mezi srovnávanými případy je poblíž odváděcího otvoru pod 
parapetem. Teplotní rozdíl narostl na 2.2 °C v horní části větrané mezery. Parapetní plech je 
simulován jako osluněný, proto teplota pod ním rapidně vzrůstá u obou případů. Teplota 
vzduchu vzrostla na výšce 1.5 metru z 30 °C na 44.5 – 46.7 °C. 

 
Obrázek 51 - Teploty vertikální osy symetrie větrané mezery  
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Obrázek 52 - Rychlosti proudění podél vertikální osy symetrie větrané mezery  

 
Druhý graf na obrázku 52 zobrazuje rychlost proudění vzduchu podél vertikální osy 

větrané mezery. Rychlost proudění je vyšší u případu bez větracích mřížek. Rozdíl v rychlosti 
proudění mezi srovnávanými modely je kolem 20 %. V absolutních hodnotách rychlost 
proudění vzrůstá po výšce mezery bez větracích mřížek z 0.25 m/s na 0.31 m/s. U modelu 
s větracími mřížkami je rychlost proudění přibližné stejné po celé výšce a to 0.24 m/s. 

Následující graf na obrázku 53 zobrazuje teplotu vzduchu a obkladu podél 
horizontální osy v horní části modelu. Podobně jako na prvním grafu je teplota vzduchu 
v mezeře vyšší u případu s větracími mřížkami. Rozdíl teplot ve větrané mezeře je od 1.7 do 
2.3 °C. Teplota obkladu je u případu s větracími mřížkami vyšší o 0.4 °C.  

 
Obrázek 53 - Teplota proudění podél horizontální osy větrané mezery 
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Poslední graf na obrázku 54 zobrazuje rychlost proudění vzduchu podél horizontální 
osy v horní části větrané mezery. Tento graf potvrzuje vliv větracích mřížek na rychlost 
proudění vzduchu ve větrané mezeře. V případě použití větracích mřížek je rychlost vzduchu 
nižší o 20 – 25 % vůči případu bez jejich použití.   

 

Obrázek 54 - Rychlost proudění podél horizontální osy větrané mezery 

 

Tabulka 6 - Porovnání modelů v bodě průniku vertikální a horizontální osy. 

geometrie modelu teplota vzduchu  [°C] Rychlost proudění [m/s] 

s větracími mřížkami 45.3 0.239 

bez větracích mřížek 43.0 0.301 

procentuální rozdíl [%] 5 20 

 

Výsledky numerického modelu byly ověřeny experimentálním modelem s identickými 
základními rozměry. V experimentálním případě byly použity mřížky jiného typu s otevřenou 
plochou 40 %. Z výsledků měření vyplynulo, že rychlost proudění vzduchu u 
experimentálního modelu s mřížkami byla o 50 % nižší než u modelu bez větracích mřížek.  

Výsledky ukazují vliv větracích mřížek na proudění vzduchu a teplotu vzduchu ve 
větrané mezeře. Větrací mřížky jednoznačně zvyšují teplotu vzduchu ve větrané mezeře a 
snižují rychlost proudění vzduchu. Rozdíl mezi posuzovanými modely se 100 % otevřenou 
plochou otvorů a 63 % otevřenou plochou u větracích mřížek je významný zejména z hlediska 
rychlosti proudění. Tyto výsledky jsou dobrým základem pro další výzkum efektivity 
provětrávaných fasád. Z těchto výsledků je zřejmé, že je potřeba důsledně zvážit každý návrh 
větracích mřížek. Je důležité zaměřit se na význam větracích mřížek, jejich funkčnost a 
navrhovat je se zvážením jejich významu a efektu. Obzvláště je potřebné důsledně navrhovat 
větrací mřížky u přirozeně provětrávaných konstrukcí.   
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Vliv v ětracích mřížek na proudění vzduchu v mezeře provětrávané fasády – 
experimentální studie 

 
Základní součástí provětrávaných fasád je větraná vzduchová mezera. Návrh větrané 

mezery se řídí příslušnými normami [35], [36], [41], [42], [43]. Hlavní funkcí větrané mezery 
je odvádění přebytečné vlhkosti a tepla ven z konstrukce [14]. Do větraných vrstev je 
přiváděn a následně z nich odváděn vzduch pomocí liniových spár tvořících větrací otvory 
[17]. Tyto otvory se nacházejí v nejnižším a nejvyšším místě provětrávané konstrukce, 
případně je tvoří i mezery mezi jednotlivými díly obkladu. Tyto otvory je obvykle potřebné v 
závislosti na jejich průřezu opatřit větracími mřížkami proti vniknutí hmyzu a malých 
živočichů do větrané mezery. Větrací mřížky existují v různých variantách rozměrů otvorů. 
Vzhledem k podílu pevné a otevřené části lze navrhnout mřížky s různou otevřenou plochou. 
V praxi se často setkáváme s použitím větracích mřížek o velice malé otevřené ploše. 
Navzdory tomu, že otevřená plocha mřížky má vliv na proudění vzduchu v mezeře, problém 
s odvedením přebytečné vlhkosti většinou nenastává a postačuje samotná otevřenost 
konstrukce. Na osluněných částech fasád je ale předpokládaný významnější vliv otevřené 
plochy mřížky zejména na teplotu a rychlost vzduchu proudícího v mezeře.  Komparace je 
zaměřena na posouzení vlivu plochy otvorů ve větracích mřížkách u přirozeně provětrávaných 
fasád [18], [44]. Teplota vzduchu v provětrávané mezeře má vliv na letní přehřívání budov, 
případně na účinnost fotovoltaických systémů u aktivních fasád [45]. Jsou proto srovnávány 
různé typy mřížek o rozdílném poměru otevřené plochy, přičemž jsou měřeny teploty a 
rychlosti proudění vzduchu v mezeře. Z vyhodnocení vyplývá, že optimalizací větracích 
mřížek lze dosáhnout obdobnou intenzitu provětrávání mezery jako v případě, kdy nebyly 
použity mřížky. Naopak, některé druhy mřížek s nevhodným uspořádáním a menší otevřenou 
plochou mohou snížit rychlost proudění vzduchu v mezeře téměř o 50 % vůči případu bez 
větracích mřížek.  

Experimentální model se skládá ze dvou panelů provětrávané fasády, které jsou 
osazeny vedle sebe na jižní straně objektu s jednovrstvým cihelným zdivem. Panely mají 
stejné rozměry a umožňují variabilní nastavení tloušťky větrané mezery v rozmezí 20 – 60 
mm [46]. Jejich výška je 1500 mm a šířka 600 mm. Situovány jsou mezi dvěma nad sebou 
osazenými okny. Od povrchu fasády objektu, na kterém jsou panely osazeny je jejich skladba 
tvořena tepelnou izolací z kamenných vláken tloušťky 100 mm, protivětrnou, difuzně 
otevřenou folií odolnou vůči UV záření, větranou mezerou tloušťky 40 mm a obkladem 
provětrané fasády, který je z cementotřískových desek tloušťky 12 mm v tmavě šedé barvě. 
Obkladové desky jsou velkoplošné z jednoho kusu pro celý panel. Z horní strany jsou panely 
překryty pozinkovaným parapetním plechem tl. 0,5 mm. Výška experimentálního modelu 
vychází z běžně navrhovaných rozměrů fasády mezi okny dvou nad sebou následujících 
podlaží, nebo pásových oken u administrativních budov obdobně jako se uvádí v literatuře 
[14]. Šířka jednotlivých panelů vychází z rozměrů běžně používané podpůrné konstrukce, 
která tvoří nosný rošt pro obklad fasády. Svislé prvky této konstrukce často vymezují šířku 
větrané mezery v celé její tloušťce, nebo její větší části. Vznikají tak svislé nepropojené, nebo 
částečně propojené větrané mezery. Specifikace experimentálního modelu jsou názorně 
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zobrazeny na obrázku 55. Experiment je založen na komparaci průběhů teploty a rychlosti 
proudícího vzduchu ve větrané mezeře. Jeden panel provětrávané fasády byl vždy bez větrací 
mřížky a na druhém panelu byly větrací mřížky osazeny na vstupním i výstupním otvoru. 
Větrací mřížky byly osazeny v nejnižším místě větrané mezery u přívodního otvoru 
a v nejvyšším místě u odváděcího otvoru pod okenním parapetem. Celkově byly posuzovány 
tři druhy větracích mřížek s podílem otevřené plochy 40 %, 53 % a 70 %. Geometrie 
použitých druhů mřížek je vyobrazena v tabulce 7. Vzhledem k malým rychlostem vzduchu 
proudícího v konstrukci a předpokládaným malým rozdílům naměřených hodnot mezi 
jednotlivými případy, nebyly mřížky osazeny na oba panely současně. Měření pro každý typ 
testované mřížky probíhalo v délce jednoho týdne, v letních měsících červnu a červenci. 
Proudění vzduchu v provětrávané mezeře bylo iniciováno přirozenou konvekcí přehřátého 
vzduchu v dutině konstrukce, případně ovlivněno prouděním vnějšího vzduchu. 

 
Obrázek 55 - Experimentální model: pohled, řez 

a - termoanemometr, b – vlhkostní čidlo, c – termočlánek, d – meteostanice 

 
Panely modelu jsou osazeny měřícími čidly pro měření rychlosti a teploty proudícího 

vzduchu, teploty vzduchu u přívodního otvoru, teploty obkladu, vlhkosti vzduchu v mezeře. 
Parametry vnějšího prostředí jsou zaznamenávány pomocí meteostanice. Sledovány jsou 
zejména teplota vzduchu a rychlost větru v těsné blízkosti experimentálního modelu. Data 
jsou ukládány na paměťovou kartu v datalogeru. Podrobný popis měřící sestavy je uveden na 
obrázku 56. 
 Ze zaznamenaných průběhů rychlostí proudění vzduchu ve větrané mezeře fasádních 
panelů bylo zjištěno, že po západu slunce a v nočních hodinách se proudění vzduchu 
v konstrukci blíží, nebo je rovno nulovým hodnotám. V ranních hodinách nastupuje stabilní 
proudění vzduchu v mezeře po oslunění fasádních obkladových desek. Zásadní vliv na 
proudění vzduchu v dutině má zejména rychlost větru kolem fasády objektu, který na základě 
naměřených výsledků zvyšuje rychlost proudění vzduchu v mezeře. 
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Tabulka 7 - Větrací mřížky použité v experimentu 

Označení bez 
mřížky 

Mřížka 1 Mřížka 2 Mřížka 3 

Geometrie 
mřížky 

    

Plocha 
otvorů 
[%] 

100 

(S) 

40 

(S1) 

53 

(S2) 

70 

(S3) 

 

 
Obrázek 56 - Schéma zapojení měřící sestavy experimentálního modelu 

 
Rozdíly mezi jednotlivými typy mřížek jsou značné a vycházejí z velice rozdílné 

plochy a geometrie otvorů. Mřížka 1 s kruhovými otvory, jejichž průměr je 6 mm a plocha 
k celkové průřezové ploše mezery představuje 40 %, vyšla ze srovnávaných typů mřížek jako 
nejhorší, kdy rychlost proudění omezovala o 47 % vůči druhému panelu, který byl měřen ve 
stejném čase, ale bez větracích mřížek. Tento typ mřížek z pozinkovaného děrovaného plechu 
se používá relativně často, vzhledem k jeho dostupnosti, ceně a snadné aplikovatelnosti do 
konstrukce. Mřížka 2 s kosočtvercovými otvory, které pokrývají 53 % průřezu, omezuje 
proudění vzduchu o něco méně než Mřížka 1. Rychlost proudícího vzduchu u této mřížky je 
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nižší vůči panelu s volnými otvory o 44 %. Mřížka 2 má menší tuhost, proto její aplikace do 
konstrukce vyžaduje pomocný rám pro osazení. Mřížka 3 se čtvercovými otvory je tvořena 
tenkými drátky opatřenými antikorozní úpravou. Otevřená plocha této mřížky je nejvyšší 
z posuzovaných variant a to 70 %. V tomto případě je omezení rychlosti proudění mřížkou na 
úrovni 11 %. Tato mřížka je velice jemná, podobně jako Mřížka 2, a tedy i u této mřížky je 
potřebné pro případ aplikace zhotovit pomocný rámeček pro její osazení. Nevýhodou této 
konkrétní posuzované mřížky je, že její uzlové body nejsou zataveny a jednotlivé drátky jsou 
tedy náchylné k posunutí, nebo u neupevněných okrajů dochází k rozpadu mřížky, což 
zvyšuje náročnost na provedení při stříhání a osazování. Z hlediska porovnání průměrných 
teplot v mezeře za celé období měření byla vlivem Mřížky 1 teplota vyšší o 1,1 °C, u Mřížky 
2 o 0,9 °C a u Mřížky 3 o 0,5 °C. Tyto hodnoty jsou průměrem za celé sledované období. 
V nočních hodinách byly teploty v obou případech stejné, naopak při oslunění byla teplota 
vzduchu u panelu s mřížkami vyšší i o 7 °C. 

Následující tabulky poskytují přehledné shrnutí výsledků vzájemných rozdílů 
v rychlostech vzduchu proudícího větranou mezerou (tabulka 8) a teplot vzduchu v mezeře 
(tabulka 9). 
 
Tabulka 8 - Shrnutí měření rychlosti proudění. (Průměr ze všech naměřených hodnot) 

Panel Panel 1 Panel 2 Panel 1 Panel 2 Panel 1 Panel 2 

Mřížka bez 
mřížky 

Mřížka 1 bez 
mřížky 

Mřížka 2 bez 
mřížky 

Mřížka 3 

Průměrná 

rychlost [m.s-1] 

0,181 

(vbez) 

0,096 

(vs) 

0,186 

(vbez) 

0,104 

(vs) 

0,144 

(vbez) 

0,128 

(vs) 

1 - (vs/vbez) 
[%] 

47 44 11 

 

Tabulka 9 - Shrnutí měření teploty vzduchu v provětrávané mezeře. (Průměr ze všech hodnot) 

Panel Panel 1 Panel 2 Panel 1 Panel 2 Panel 1 Panel 2 

Mřížka bez 
mřížky 

Mřížka 1 bez 

mřížky 

Mřížka 2 bez 
mřížky 

Mřížka 3 

Průměrná 

teplota [°C] 

21,4 

(tbez) 

22,5 

(ts) 

21,1 

(tbez) 

22,0 

(ts) 

22,0 

(tbez) 

22,5 

(ts) 

Rozdíl ts - tbez 
[°C] 

1,1  0,9  0,5 

 
Z grafického porovnání (obrázek 57) závislosti otevřené plochy větrací mřížky 

k rychlosti proudícího vzduchu je zřejmé, že čím větší je otevřená plocha mřížky, tím větší je 
i rychlost vzduchu v mezeře, která úzce souvisí i s teplotou vzduchu.  

Navzdory rovnoměrnému odstupu mezi otevřenými plochami jednotlivých vybraných 
typů mřížek, je viditelný minimální rozdíl v rychlostech proudění u Mřížky 1 a Mřížky 2. 
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Tento rozdíl je pravděpodobně způsoben zcela odlišnou geometrii otvorů mezi těmito dvěma 
mřížkami. Mřížka 2 má sice podstatně větší otevřenou plochu, ale i značně větší styčnou 
plochu otvorů, kterými protéká vzduch. 

 
Obrázek 57 - Závislost mezi otevřenou plochou větracích mřížek a rychlostí 

proudícího vzduchu 

Následující dva grafy zobrazují jednodenní průběh teplot vzduchu od 7:00 do 20:00 
pro případy osazení jednoho panelu Mřížkou 1 (obrázek 58) a Mřížkou 3 (obrázek 59). Tyto 
dny byly vybrány pro přibližné srovnání vlivu mřížek s ohledem na blízké podmínky insolace 
fasády, kdy po oba dny bylo polooblačno, což je zřejmé i z výkyvů průběhů teploty vzduchu 
ve větrané mezeře. K oslunění experimentálních panelů dochází po desáté hodině, kdy je na 
grafech evidentní značný nárůst teploty vzduchu v mezerách.  

 
Obrázek 58 - Denní průběh teplot v provětrávaných mezerách panelů a teplota vzduchu 

v exteriéru (Panel 2 osazen Mřížkou 1) 
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Obrázek 59 - Denní průběh teplot v provětrávaných mezerách panelů a teplota vzduchu 
v exteriéru (Panel 2 osazen Mřížkou 3) 

 

Z průběhů naměřených výsledků zobrazených na grafech je zřejmá tendence vyššího 
zvýšení teploty vzduchu ve větrané mezeře osazené mřížkou s menší otevřenou plochou 
(Mřížka 1).  

Výsledky průběhu teplot v mezeře osluněné fasády není možné srovnávat s výpočty, 
které uvádí norma [42], protože ve výpočtech není zohledněn vliv slunečního záření na 
obklad fasády. 

Vzhledem k přesnosti použitých přístrojů a typu měření ve třech rozdílných časových 
obdobích nelze brát tyto výsledky za směrodatné v jejich absolutních hodnotách, ale 
vyhodnotit je pouze z hlediska tendence srovnávaných hodnot. Pro jednoznačné závěry by 
bylo potřebné provést měření současně na všech posuzovaných variantách a ideálně 
v laboratorních podmínkách. Navzdory tomu je z výsledků možné vydedukovat smysluplnost 
optimalizace řešení větracích mřížek u provětrávaných fasád, které se významně podílejí na 
celkové funkčnosti konstrukce. Při optimalizaci se jeví jako potřebné zaměřit pozornost nejen 
na otevřenou plochu větracích mřížek ale i na jejich geometrii, která má taky zásadní vliv na 
přirozené proudění v mezeře fasády. Tento vliv je významný z hlediska přehřívání konstrukce 
v letním období, speciálně u energeticky aktivních fasád [37], [40], [47] osazených 
fotovoltaickými panely, u kterých dochází k snižování efektivity se zvyšováním teploty 
panelu [45]. Z konstrukčního hlediska je potřebné zaměřit se na jednoduché a funkční osazení 
jemnějších druhů mřížek s velikou otevřenou plochou do prostoru přívodního a odváděcího 
otvoru. 
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5.1.3 Optimalizace průřezu odváděcího otvoru větrané mezery pod 
parapetem 
 

Provětrávané fasády jsou zkoumány a vyvíjeny v mnoha různých směrech pomocí 
rozličných přístupů zaměřujících se například na energetickou efektivitu v zimním období 
[48], simulace a experimentální ověření funkce provětrávaných fasád [16], [49], energetické 
toky u provětrávaných fasád s otevřenými mezerami [15], numerická posouzení [38], [50], 
modelování energetických toků provětrávaných fasád v simulačních programech [39], 
numerické modelování provětrávaných fasád [23], numerické posouzení vlivu větracích 
mřížek na proudění a teploty v mezeře provětrávané fasády [44], experimentální posouzení 
letního chování [51], experimentální posouzení zinek–titánových provětrávaných fasád [52], 
tepelné toky u provětrávané fasády s materiálem s fázovou změnou [53], CFD modelování 
provětrávané aktivní fasády zahrnující materiály s fázovou [54], sluneční absorpci 
v provětrávané fasádě s PCM [20], numerické a experimentální posouzení energeticky 
aktivního obkladu provětrávané fasády z fotovoltaických panelů [37], [40]. 

Tato studie je zaměřena na experimentální posouzení geometrie odváděcího otvoru 
provětrávané fasády pod parapetním plechem. Z hlediska architektonického ztvárnění fasády 
je žádoucí minimalizace odváděcích otvorů pod parapetním nebo atikovým oplechováním. 
Základem studie je vyhodnocení vlivu geometrie na rychlost proudění a teplotu vzduchu ve 
větrané mezeře. Tyto veličiny jsou sledovány proto, že ovlivňují tepelný tok mezi exteriérem 
a interiérem budovy a tudíž mají vliv na letní přehřívání budov. Z toho vyplývá, že je důležité 
optimalizovat konstrukce provětrávaných fasád pro efektivní využití jejich vlastností 
vedoucích ke snížení energetických požadavků.  Experimentální model pro posouzení se 
skládá ze dvou sekcí, které jsou osazeny rozdílnými typy parapetních plechů a s rozdílnou 
výškou odváděcího otvoru pod parapetem. Je porovnáno několik typů geometrií odváděcího 
otvoru. Měření probíhalo v zimním období s délkou měření jeden týden pro každé nastavení. 
V době oslunění fasády jsou vyhodnocovány rozdíly v rychlostech proudění a teplotě 
vzduchu.  

Experimentální model je sestaven ze dvou rozměrově identických částí situovaných na 
jižní fasádě rodinného domu mezi okny dvou následujících podlaží. Rozdíly mezi dvěma 
posuzovanými konstrukcemi provětrávané fasády jsou v geometrii vyústění vzduchu v horní 
části mezery pod parapetem.  Výška provětrávané mezery je 1500 mm, šířka 600 mm a 
tloušťka 40 mm.  

Obě sekce jsou opatřeny malorozměrovým obkladem s výškou 296 mm. Mezi 
sousedními obkladovými prvky jsou mezery o šířce 5 mm. Šířka obkladových dílců je 650 
mm. Obklad fasády je tmavě šedé barvy. 
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Obrázek 60 - Axonometrie experimentálního modelu,  

Detail D – odváděcí otvor pod parapetem 

 

 

 
 

Obrázek 61 - Geometrie experimentálního modelu, a – thermoanemometer, 
b – vlhkostní senzor, c – meteo stanice, D – detail (tabulka 10) 
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Experimentální měření je zaměřeno na porovnání vlivu geometrie odváděcího otvoru 
pod parapetem na proudění a teplotu vzduchu ve větrané mezeře. Bylo posouzeno šest 
rozdílných dvojic parapetních plechů. Posouzení 1 – 6 byly měřeny současně na obou sekcích 
opatřených malorozměrovým obkladem popsaným na předcházejících obrázcích. Posuzované 
případy parapetních plechů a jejich osazení vůči horní hraně poslední desky obkladu jsou 
popsány v následující tabulce.  

 

Tabulka 10 - Posuzované případy 

 
 

Měření v trvání jednoho týdne je prezentováno na následujících obrázcích 62 a 63 
v grafech jako porovnání průběhu teploty a rychlosti proudění vzduchu ve větrané mezeře i 
okolním prostředí. Zobrazené výsledky odpovídají případu Posouzení 6. Tento případ byl 
vyhodnocen jako nejnázornější ze všech posuzovaných případů, nakolik rozdíly 
v naměřených hodnotách se odlišovali nejvíce. Nejvyšší naměřený rozdíl v teplotách mezi 
sekcemi byl naměřen desátého prosince kolem poledne. Naměřené hodnoty rychlosti proudění 
a rozdíly v naměřené teplotě vzduchu uvnitř větrané mezery jsou popsány v následující 
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tabulce. Hodnoty prezentované v tabulce jsou průměrné hodnoty z deseti hodnot kolem 
dosaženého maxima. To znamená, že se jedná o deseti minutový průměr teploty vzduchu ve 
větrané mezeře, odpovídající průměr rychlosti proudění vzduchu a průměr teploty venkovního 
vzduchu ve sledovaném časovém rozsahu. Maximum rychlosti proudění vzduchu ve větrané 
vrstvě bylo zaznamenáno dvanáctého prosince. Na druhém grafu je vidět vliv rychlosti 
proudění venkovního vzduchu na rychlost vzduchu ve větrané vrstvě v tomto období. Tyto 
hodnoty nebyly zahrnuty do posouzení, protože tato studie je zaměřena na teplotu a rychlost 
proudění vzduchu ve větrané mezeře vyvolané konvekcí při přímém oslunění experimentální 
fasády.  

 

 
 

Obrázek 62 - Teplota vzduchu. Posouzení 6 
 

 
 

Obrázek 63 - Rychlost proudění vzduchu. Posouzení 6 
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Tabulka 11 - Porovnání teploty a rychlosti proudění vzduchu 

 
Posouzení 

Rychlost 
vzduchu 
Sekce 1 

(S1) [m.s-1] 

Rychlost 
vzduchu 
Sekce 2 

(S2) [m.s-1] 

Rozdíl  
rychlostí 
vzduchu 

1-(S1/S2) [%] 

Teplotní 
rozdíl 

S1-S2 [°C] 

Teplota 
venkovního 

vzduchu 
[°C] 

Posouzení 1 0,16 0,25 36 2,9 14,8 
Posouzení 2 0,12 0,13 8 3,7 12,2 
Posouzení 3 0,12 0,10 -20 0,7 11,2 
Posouzení 4 0,08 0,10 20 1,1 7,9 
Posouzení 5 0,09 0,27 67 6,2 6,8 
Posouzení 6 0,11 0,32 66 9,9 1,4 

 
Rozdíl v naměřených teplotách vzduchu v mezeře byl významný u Posouzení pět a 

šest. Tyto dva případy reprezentují porovnání mezi tloušťkou odváděcího otvoru 5 mm u 
Sekce 1 a 40 mm u Sekce 2. To potvrzuje, že vliv průřezu odváděcího otvoru je velice 
významný, a to jak pro teplotu vzduchu v mezeře tak i pro rychlost proudění. Avšak, hlavní 
částí této studie bylo posoudit vliv rozměru a polohu osazení parapetního plechu. Výsledky 
Posouzení pět a šest ukazují, že horizontální vzdálenost mezi obkladem a parapetem je 
nejvýznamnější pro lepší proudění a nižší teplotu vzduchu v mezeře.  Významný rozdíl 
v teplotě vzduchu byl zaznamenán i u Posouzení jedna a dva. Tyto dva případy indikují, že 
vertikální rozměr okapu i horizontální vysunutí okapní hrany nelze při návrhu zanedbat. 

Z výsledků vyplývá, že vliv geometrie parapetního plechu a jeho pozice u odváděcího 
otvoru je významný. Na základě studie lze říct, že je relevantní se zabývat návrhem 
parapetního plechu u provětrávaných fasád z hlediska jeho dimenzí a polohy vůči odváděcímu 
otvoru mezi ním a posledním obkladovým prvkem fasády z hlediska optimalizace funkce 
provětrávané fasády. Všechny naměřená data byly získány v zimním období. Je tedy 
předpoklad, že rozdíly v teplotách a rychlostech proudění budou v letním období, kdy je 
odvedení přehřátého vzduchu z konstrukce požadováno, podstatně větší.  Závěrem lze 
konstatovat, že pro návrh konstrukcí provětrávaných fasád je velice důležité optimalizovat 
tvar a polohu okapních hran parapetních a atikových plechů u odváděcích otvorů větrané 
mezery. 

 

5.1.4 Vliv lokálního zúžení mezery na funkčnost konstrukce osluněné 
provětrávané fasády  

 
Základním konstrukčním prvkem, kterým se odlišuje provětrávaná fasáda od jiných 

typů fasád je větraná mezera v konstrukci vnějšího opláštění objektu. Tato mezera ovlivňuje 
vlhkostní a teplotní chování konstrukce. Má vliv na teplotní změny obkladu na osluněné 
straně fasády, nebo vlhkostní parametry obkladu a zejména vrstev nacházejících se mezi 
větranou mezerou a interiérem budovy. Pro správné fungování provětrávaných konstrukcí je 
potřebné dodržovat jisté zásady návrhu, které jsou uvedeny v ETAG 034-1 [35], 034-2 [41]. Z 
národních norem lze odvodit návrh mezery provětrávané fasády od konstrukcí provětrávaných 
střech [36]. Tyto dokumenty obsahují i požadavky na minimální tloušťku provětrávané vrstvy 
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20 mm, resp. 40 mm s možností lokálního zúžení vlivem podpůrného roštu nebo jiných prvků 
konstrukce na 10 mm nebo 5 mm. Takové zúžení je potřebné posoudit vzhledem k rozměrům 
fasády a počtu obdobných vřazených odporů, aby nenastalo znehodnocení funkčnosti celé 
konstrukce. Z ETAG vychází i požadavky na přívodní a odváděcí otvory větrané mezery, 
kterých plocha by měla být minimálně 50 cm2 na metr délky konstrukce. To představuje 
například průběžnou 5 mm mezeru pro přívodní a stejnou pro odváděcí otvor. Studie se 
zabývá problematikou vlivu lokálních zúžení na chování konstrukce, přičemž hlavními 
sledovanými parametry jsou teplota vzduchu v provětrávané mezeře a rychlost proudění 
vzduchu v mezeře provětrávané fasády. Z naměřených dat je evidentní vliv lokálního zúžení 
na nárůst teploty a snížení rychlosti proudění ve větrané mezeře. Vliv zúžení se zvyšuje 
s rostoucí tloušťkou větrané mezery.  

Vzhledem k tomu, že experiment probíhal v exteriérových přirozených podmínkách, 
tak bylo potřebné sestavit dva panely provětrávané fasády, pro které byly porovnávány 
průběhy sledovaných veličin ve stejném čase při rozdílném nastavení. Panely se skládají ze 
dvou částí. Jedna část panelů je pevně spojená s obvodovou stěnou objektu. Tato část je 
tvořena obdélníkovým rámem vyplněným tepelnou izolací z kamenné vaty a následně 
potažená difuzně otevřenou protivětrnou folií. Šířka rámu 600 mm vymezuje šířku větrané 
mezery. Výška rámu 1500 mm vychází z rozměru části fasády mezi okny objektu, na kterém 
jsou panely osazeny. Tloušťka tepelné izolace je stejná jako tloušťka rámu 100 mm. Druhá 
část panelů je tvořena dvěma svislými deskami, které jsou opatřeny drážkami pro připevnění 
k bočním stranám pevné části panelu. Drážky umožňují posun těchto desek v rozmezí 40 mm, 
čímž lze vytvořit větranou mezeru tloušťky 20 – 60 mm [46]. Z průčelí je k těmto deskám 
připevněn obklad provětrávané fasády, který je tvořen cementotřískovou deskou tloušťky 12 
mm v tmavě šedé barvě. Z horní strany jsou panely opatřeny parapetem proti zatékání 
srážkové vody. Schéma základní části panelu byla znázorněna v předchozí kapitole.  

Na jednom panelu bylo vždy nastaveno zúžení větrané mezery na 5 mm u přívodního 
a odváděcího otvoru. Druhý panel se stejným nastavením tloušťky větrané mezery byl bez 
zúžení větracích otvorů konstrukce. Data byly zaznamenávány ve stejném čase, za stejných 
podmínek. Schéma panelu a osazení měřících prvků je znázorněno na obrázku 64. Vliv zúžení 
na proudění a teplotu vzduchu v mezeře byl posuzován u provětrávané mezery tloušťky 20, 
40 a 60 mm. Ve všech případech byly na jednom panelu zúženy otvory na šířku 5 mm. 

  

Tabulka 12 - Schémata posuzovaných variant větrané mezery 

Varianta Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 

Schéma větrané 
mezery bez 
zúžení 

kótováno v [m] 
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Pokračování tabulky 12 

Schéma větrané 
mezery se 
zúžením 

kótováno v [m] 

 

 

    

 

 
 

Obrázek 64 - Geometrie fasádních panelů a osazení čidel: a - termoanemometr, 

b – vlhkostní čidlo, c – termočlánek, d – meteostanice 

 

 
Obrázek 65 - Schéma zapojení čidel a měřené veličiny 
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Cílem experimentálního měření je zjistit a porovnat rozdíly u jednotlivých variant. 
Jednotlivé posuzované varianty odpovídají tloušťkám větrané mezery 20, 40 a 60 mm. 
Varianty 1 a 2 jsou porovnávány i navzájem vzhledem ke stejné tloušťce větrané mezery. 
Porovnáním těchto dvou variant je sledován vliv rozšíření odváděcího otvoru na větší šířku, 
než je tloušťka samotné větrané mezery. U Varianty 4 je odváděcí otvor pro případ bez zúžení 
uvažován v rozměru o 20 mm menším, než je tloušťka větrané mezery vzhledem 
k pohledovým vlastnostem konstrukce fasády. 

Výsledky měření jsou shrnuty do tabulek, kde jsou uvedeny průměrné 
hodnoty rychlostí proudění (tabulka 13) a teplot vzduchu (tabulka 14) v provětrávané mezeře 
pro jednotlivé sledované varianty. Uvedené údaje jsou průměrné hodnoty za celou dobu 
měření.  

 
Tabulka 13 - Shrnutí měření rychlosti proudění. (Průměr ze všech naměřených hodnot) 

Varianta Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 

Lokální zúžení bez z. zúžení bez z. zúžení bez z. zúžení bez z. zúžení 

Průměrná 

rychlost [m.s-1] 

0,122 

(vbez) 

0,093 

(vs) 

0,114 

(vbez) 

0,087 

(vs) 

0,115 

(vbez) 

0,064 

(vs) 

0,119 

(vbez) 

0,046 

(vs) 

1 - (vs/vbez)  [%] 24 24 44 61 

 
Z výsledků rychlostí proudění vzduchu v provětrávané mezeře u jednotlivých variant 

je evidentní vliv zúžení otvorů větrané mezery. Lokální zúžení mezery jednoznačně 
způsobuje snížení průměrné rychlosti vzduchu v mezeře. V závislosti od poměru zúžení 
k tloušťce větrané mezery se zvyšuje jeho vliv na proudění. Při tloušťce větrané mezery 20 
mm je vliv zúžení nejmenší. U větrané mezery tloušťky 60 mm se lokální zúžení projevilo na 
proudění vzduchu nejvíce, a to snížením rychlosti proudícího vzduchu až o 61 %. Rozšíření 
odváděcího otvoru u Varianty 1 se na rychlosti proudění vzduchu v mezeře neprojevilo. 
Experimentální výsledky poukazují na značný vliv lokálního zúžení otvorů větrané mezery 
zejména u provětrávaných fasád s větší tloušťkou větrané mezery. Nezanedbatelný vliv 
zúžení se projevil i u větrané mezery s minimální možnou návrhovou tloušťkou 20 mm. 
V našich podmínkách pravděpodobně nejčastěji užívaná tloušťka větrané mezery 40 mm byla 
ovlivněna zúžením otvorů větrané mezery vedoucím ke snížení rychlosti vzduchu 
o nezanedbatelných 44 %. 

 
Tabulka 14 - Shrnutí měření teploty vzduchu v provětrávané mezeře. (Průměr ze všech 
hodnot) 

Varianta Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 

Lokální zúžení bez z. zúžení bez z. zúžení bez z. zúžení bez z. zúžení 

Průměrná 

teplota [°C] 

27,6 

(tbez) 

28,6 

(ts) 

28,7 

(tbez) 

29,4 

(ts) 

25,9 

(tbez) 

27,7 

(ts) 

27,1 

(tbez) 

28,7 

(ts) 

ts - tbez [°C] 1,0 0,7 1,8 1,6 
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Teplota vzduchu v mezeře provětrávané fasády byla ve všech sledovaných variantách 
vyšší u případů se zúžením otvorů. Zobrazené hodnoty představují průměrnou teplotu za 
celou dobu měření, která byla jeden týden pro každou variantu. Maximální rozdíly v teplotách 
byly naměřeny v době oslunění fasády. Teplota vzduchu v mezeře se zúžením byla v době 
oslunění vyšší i o 10 °C. V nočních hodinách byly teploty v měřené úrovni u obou panelů 
přibližně stejné.  

Na následujícím obrázku 66 je graficky znázorněná závislost rychlosti vzduchu 
proudícího v mezeře provětrávané fasády na poměru průřezové plochy otvorů k celkovému 
průřezu v tloušťce větrané mezery. 

 
Obrázek 66 - Graf závislosti mezi plochou větracích otvorů a rychlosti proudícího vzduchu 

 
Z grafu je zřejmý vliv lokálního zúžení na snížení rychlosti proudění vzduchu 

v mezeře. Avšak zmenšení průřezu u první a druhé varianty na 25 % velikosti otvorů 
u nezúženého případu představuje snížení rychlosti proudícího vzduchu pouze o 24 %. 
Významněji se zúžení otvorů na 5 mm projevuje u větších tlouštěk provětrávané mezery, 
protože u 40 mm tloušťky mezery představuje zúžená část pouze 12,5 % nezúženého průřezu. 
Při mezeře tloušťky 60 mm představuje zúžený průřez otvorů vzhledem k rozměru 
nezúženého horního odváděcího otvoru šířky 40 mm jen 10 %. Rychlost proudění v takových 
případech klesá o více než 50 % vůči případu bez zúžení. 

Výsledky experimentálního měření potvrzují nepříznivý vliv lokálního zúžení 
v konstrukcích osluněných provětrávaných fasád. Z tohoto důvodu by se v rámci návrhu 
provětrávaných konstrukcí měl klást důraz na zachování průřezu po celé výšce fasády. 
Lokální zúžení průřezu provětrávané mezery bývá způsobeno zejména vlivem vodorovných 
prvků nosného roštu. Existující konstrukční systémy však umožňují umístit vodorovné prvky 
mimo průřez větrané mezery. Svislé prvky roštu následně vymezují větranou mezeru. 
Obzvláště vhodné je neomezovat průřez větrané mezery na minimální přípustné hodnoty 
u mezer s větší tloušťkou, kde se nepříznivý vliv lokálního zúžení vzhledem na větší objem 
vzduchové mezery projevuje výrazněji. V takových případech se v místě lokálního zúžení 
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zmenšuje průřez i na hodnoty kolem 10 % plochy nezúženého průřezu. Zúžení průřezu uvnitř 
konstrukce je nevhodné i z důvodu dalších prvků omezujících proudění vzduchu v konstrukci 
jako jsou například větrací mřížky na přívodních a odváděcích otvorech [44]. Vhodným 
návrhem konstrukce, bez zbytečných zúžení je možné zabezpečit výrazně lepší vlastnosti 
osluněné konstrukce vzhledem k jejímu přehřívání, přehřívání interiéru objektu, nebo 
v případě použití energeticky aktivních fotovoltaických fasád zlepšit jejich účinnost snížením 
teploty panelů [40], [45], [47], [55], [56]. 
 

5.2  Analýza vlivu rozměru obkladových desek na proudění a teplotu vzduchu  
ve větrané mezeře 

 
V dnešní době se velice často uplatňují obkladové prvky s menšími rozměry. Dle typu 

konstrukce a obkladu mohou být mezi obkladovými prvky otevřené nebo utěsněné spáry. 
U otevřených spár dochází k výměně vzduchu mezi větranou mezerou a prostorem před 
fasádou. 

Cílem studií v následující podkapitole je vyhodnocení vlivu rozměru obkladu 
s otevřenými spárami na teplotu a proudění vzduchu ve větrané mezeře, které mají vliv na 
přehřívání budov v letním období. 
 

5.2.1 Experimentální studie vlivu otevřených mezer v obkladu 
provětrávané fasády 

 
V současnosti jsou rozšířeny malorozměrové obklady provětrávaných fasád. Tato 

studie je zaměřena na posouzení vlivu rozměru obkladu vzhledem k teplotě a rychlosti 
proudění vzduchu v provětrávané mezeře. Dva případy jsou porovnány pomocí 
experimentálního modelu. Jeden model je opatřen malorozměrovým obkladem s otevřenými 
mezerami a druhý velkorozměrovým obkladem na celou výšku větrané mezery, a tedy bez 
otevřených mezer po výšce vnějšího opláštění. Cílem studie je prokázat vliv návrhu obkladu 
na energetickou efektivitu osluněné provětrávané fasády.  

 
Obrázek 67 - Geometrie experimentálního modelu, a – thermoanemometer, b – tepelné čidlo, 

c – vlhkostní senzor, d – meteo stanice 
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Model experimentální fasády byl vytvořen ve dvou rozměrově identických sekcích 
popsaných v předešlé kapitole.  

Pro tuto studii byla zvolena tloušťka větrané mezery 20 mm. Rozdíl mezi sekcemi je 
pouze v rozměru obkladových prvků. Geometrie obkladu je popsána na předchozím obrázku. 

Porovnávané případy zahrnují 20 mm tloušťku větrané mezery a stejnou tloušťku 
přívodního a odváděcího otvoru bez dalších komponentů jako jsou větrací mřížky, prvky 
podpůrného roštu nebo jiných součástí, které by zasahovaly do průřezu větrané mezery. 
Parametry větrané mezery jsou stejné pro oba případy.  

Záznam okrajových podmínek probíhal pomocí meteorologické stanice osazené 
v těsné blízkosti experimentálního modelu. Stanice zaznamenává teplotu, vlhkost, tlak 
vzduchu, rychlost a směr větru. Data pro tuto studii byly měřeny v letním období od šestého 
do čtrnáctého září 2014.  

Senzory použité pro měření v této studii jsou popsány v předchozí kapitole.  
Měření pro posouzení porovnávaných případů probíhalo jeden týden s minutovým 

časovým krokem záznamu dat. Z tohoto týdenního intervalu byl vybrat jeden den s nejdelším 
přímým osluněním experimentálního modelu. Délka a intenzita oslunění nebyla měřena, proto 
byla vydedukována z teplotního průběhu vzduchu ve větrané mezeře. Výstupem pro 
posouzení je tedy jednodenní teplotní průběh z osmého září zobrazený na druhém grafu. 
Teplota vzduchu vzrůstá ve větrané mezeře rapidně rychle po oslunění fasády kolem desáté 
hodiny dopoledne. Oslunění jižně orientované fasády nastává až kolem desáté hodiny 
z důvodu předsazené části vstupu do budovy, která je východně od experimentálního modelu. 
Maximální teplotní rozdíl mezi porovnávanými případy byl téměř 10 °C.   

 

 

 

Obrázek 68 - Týdenní měření 
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Obrázek 69 - Teplota a rychlost vzduchu ve větrané mezeře, teplota a rychlost venkovního 
vzduchu v posuzovaném období 

 

Teplotní rozdíl vzduchu uvnitř větrané mezery se pohyboval kolem maxima přibližně 
od 11:30 do 15:30. Kromě doby oslunění fasády byly teploty u obou sekcí identické. Vliv 
větru na rychlost proudění vzduchu ve větrané mezeře nebyl zaznamenán. Rychlost větru byla 
v průběhu celého měření na nízkých hodnotách. Rozdíly v naměřených teplotách pro vybrané 
časy jsou zobrazeny v následující tabulce.  
 

Tabulka 15 - Teplotní rozdíly ve zvoleném čase 

Čas 

[hh:mm] 

Teplota  Sekce 1 
(S1) [°C] 

Teplota  Sekce 2 
(S2) [°C] 

Rozdíl 

(S1-S2) [°C]  

08:30 22.7 22.8 - 0.1  

10:30 37.9 35.1 2.8  

12:00 53.7 47.2 6.5 

14:16 

16:00 

18:00 

20:00 

59.0 (max) 

48.2 

29.8 

21.3 

49.9  

44.0 

30.3 

21.9 

9.1  

4.2 

- 0.5 

-0.6 

 
Negativní rozdíly od 18:00 mohou být z největší pravděpodobností způsobeny vlivem 

zastínění od sousedního objektu na západní straně od experimentálního modelu. Sekce 1 je ve 
večerních hodinách první zastíněnou konstrukcí experimentálního modelu.  
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Celodenní průměr rychlosti proudění byl u Sekce 1 0.21 m.s-1 a u Sekce 2 to bylo 0.42 
m.s-1. Předpokládá se, že část vzduchu proudí ven z větrané mezery přes otevřené spáry Sekce 
1 před měřícím bodem. Provětrávaná mezera byla méně větraná pod parapetem u Sekce 1 
s otevřenými mezerami. V nočních hodinách byla rychlost proudění u obou případů po 
většinu času na nulových hodnotách.  

Výsledky ukazují, že vliv otevřených mezer je z hlediska letního přehřívání 
nezanedbatelným u osluněných provětrávaných fasád. Naměřené rozdíly teplot vzduchu ve 
větrané mezeře u posuzovaných případů jsou významné, nakolik tepelný tok je závislý na 
rozdílu teplot, v tomto případe rozdílu teplot mezi interiérem a exteriérem tvořeným větranou 
mezerou. Závěrem lze konstatovat, že otevřené mezery obkladu osluněných provětrávaných 
fasád mají za následek zvýšení teploty a snížení rychlosti proudění vzduchu ve větrané 
mezeře. Následkem tohoto jevu je zvýšený tepelný tok směrem do interiéru objektu, který je 
v letním období nežádoucí.  

 
5.3  Analýza vlivu reflexních vrstev v konstrukcích provětrávaných fasád 

 
Vzhledem k tomu, že šíření tepla probíhá i sáláním, které může mít zásadní vliv právě 

u provětrávaných konstrukcí obálky budovy, byla zahrnuta i tato oblast v rámci jednotlivých 
studií rozpracovaných pod touto kapitolou.  

U osluněných obkladů provětrávaných fasád dochází k rapidnímu nárůstu teploty, 
který potom sálá směrem přes větranou mezeru na povrch tepelné izolace, nebo protivětrné 
folie. Dále se tepelná energie přenáší vedením konstrukcí obálky budovy do interiéru. Jak se 
ukázalo, sálání tepelné energie sehrává významnou roli v provětrávaných konstrukcích 
opláštění budov. 

 
5.3.1     Numerická studie vlivu reflexní folie v provětrávaných fasádách 

 

Reflexní folie odrazí část sálavé složky přenosu tepla zpět směrem k vnějšímu plášti a 
částečně tak sníží prostup tepla do interiéru [55]. Tyto folie jsou dnes běžně dostupné a jejich 
cenový rozdíl vůči „klasickým“ foliím je zanedbatelný. Cílem této studie je posoudit jak 
významný je vliv reflexní folie na přehřívání vnitřního pláště budovy, které má dopad na 
vnitřní prostředí budovy. 

Pro zhotovení výpočtového modelu byl použit program Ansys/Workbench. Řešení 
úlohy bylo provedeno pomocí programu Ansys/CFX, který používá metodu konečných 
objemů. Vzhledem k tomu byla modelovaná oblast trojrozměrná. Model je tvořen oblastí 
zahrnující větranou mezeru, vnější obklad fasády, parapetní plech a tenkou vrstvu simulující 
vnitřní plášť. Pro výpočet byl použit turbulentní model proudění RNG k – ɛ a radiační model 
„surface to surface“. 

Větraná mezera a vnější plášť je modelován ve skutečných rozměrech, vnitřní plášť 
mezi interiérem a větranou mezerou je zadaný pomocí tenké vrstvy pevného tělesa a okrajové 
podmínky. Tenká vrstva vnitřního pláště je součástí geometrie modelu z důvodu názorného 
zobrazení průběhu teploty v příčném řezu. Bez modelování této části by byl okrajem modelu 
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vzduch na rozhraní vnitřního pláště a větrané mezery. Teplota vzduchu na této hranici 
neodpovídá teplotě pevného tělesa, které se nachází na stranu interiéru od tohoto rozhraní. 
Šířka modelované části fasády je 300 mm, což představuje poloviční běžnou šířku větrané 
mezery mezi dvěma svislými prvky nosného roštu obkladu. Modelována je tedy poloviční 
šířka mezery s použitím symetrické okrajové podmínky na jedné boční straně modelu a 
stěnové okrajové podmínky na protilehlé straně větrané mezery. Výška modelu je 1,5 m, což 
je běžná výška části provětrávané fasády mezi okny dvou podlaží. Tloušťka větrané mezery 
40 mm vychází z běžně navrhovaného rozměru v našich podmínkách a z normy ČSN 73 1901 
[36]. Tato norma vzhledem k absenci kmenové normy věnující se problematice 
provětrávaných fasád poskytuje základní odvození pro návrh tloušťky větrané mezery od 
konstrukcí provětrávaných střech se sklonem nad 45 ° v rozměru minimálně 40 mm. 
Podrobný popis geometrie modelu je na následujícím obrázku 70.  

 
Obrázek 70 - Geometrie modelu 

 

 

Obrázek 71 - Výpočetní síť 
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Výpočetní síť modelované oblasti byla specifikována pomocí programu Ansys/Mesh 
po importování geometrie.  Maximální rozměr hrany prvku výpočetní sítě byl v oblasti 
větrané mezery omezen na 8 mm, tak aby na šířku větrané mezery bylo alespoň 5 prvků. 
Velikost hrany prvku v oblasti venkovního vzduchu byla omezena na 15 mm. Následně bylo 
provedeno zahuštění sítě v blízkosti pevných povrchů. Část výpočtové sítě u odváděcího 
otvoru je zobrazena na obrázku 71. 

V rámci studie jsou srovnávány dva modely provětrávané fasády odlišující se pouze 
jednou okrajovou podmínkou. Tento rozdíl okrajových podmínek je definovaný na vnějším 
povrchu vnitřního pláště. Ze strany větrané mezery jsou určeny hodnoty emisivity povrchu 
vnitřního pláště v jednom případě ɛ = 1 a ve druhém, který simuluje aplikaci reflexní folie ɛ = 
0,1. Ostatní okrajové podmínky jsou v obou případech stejné. Jejich hodnoty jsou názorně 
popsány na obrázku 72. 

 
Obrázek 72 - Okrajové podmínky modelu 

 

 
 

Obrázek 73 - Průběh teploty vzduchu a konstrukcí v linii 1 vyznačené na obrázku 70,  

VP – vnitřní plášť 

Bez reflexní 
folie 
S reflexní 
folií 
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Hlavní sledovanou veličinou je teplota povrchu vnitřního pláště a teplota vzduchu 
v provětrávané mezeře. Z výsledků průběhu teploty napříč modelem bez reflexní folie je vidět 
pokles teploty uprostřed větrané mezery vlivem proudícího vzduchu. Avšak teplota povrchu 
vnitřního pláště je vlivem radiace vnějšího pláště podstatně vyšší než v případě použití 
reflexní folie. Průběhy teplot napříč modelem ve výšce 0,2 m (linie 1) pod parapetem v těsné 
blízkosti osy symetrie modelu jsou pro oba porovnávané případy uvedené v  grafu 
na obrázku 73. 

Přehled teploty vzduchu a konstrukcí v důležitých bodech je uveden v tabulce 16. Bod 
x = 0,000 je na rozhrání vnitřního pláště a větrané mezery. 

 

 Tabulka 16 - Teploty vzduchu v důležitých bodech příčné linie 1 

Umístění bodu 
x [m] 

(A) Teplota [°C] 

Bez reflexní 
folie 

(B) Teplota [°C] 

S reflexní folií 
Rozdíl (A)-(B) 
[°C] 

0,000 54,5 44,8 9,7 

0,002 44,4 42,7 1,7 

0,020 42,7 43,3 -0,6 

0,038 45,9 47,8 -1,9 

0,045 62,0 64,6 -2,6 

 

Z průběhu teploty na obrázku 73 a v tabulce 16 je evidentní rozdíl v teplotách vzduchu 
a konstrukcí mezi porovnávanými případy. Povrch vnitřního pláště se přehřívá podstatně 
méně při použití reflexní folie jako vnější vrstvy. Odrazené tepelné záření se projevuje 
zvýšením teploty vnějšího pláště. Teplota vzduchu v provětrávané mezeře se od vnitřního 
pláště s nižší teplotou přehřívá méně. U povrchu vnějšího pláště je teplota vzduchu v mezeře 
s reflexní folií vyšší, vlivem vyšší teploty fasádního obkladu. 

Výsledky numerické simulace poskytují náhled na možnou efektivnost použití 
reflexních folií v provětrávaných fasádách za účelem snížení přehřívání interiéru budov. 
Prezentované výsledky nelze považovat za směrodatné v jejich absolutních hodnotách. 
Poskytují pouze obraz o významu použití reflexní folie ve skladbě za definovaných 
okrajových podmínek. Výsledky indikují značný vliv reflexní folie na teplotu povrchu 
vnitřního pláště. Skutečný vliv změny této povrchové teploty na přehřívání interiéru je 
potřebné dále posoudit v komplexnějším modelu zahrnujícím jisté časové období. Rizikem 
pro účinnost reflexní folie je možné nabalování částic prachu na jejím povrchu, které může 
značně zvýšit hodnoty emisivity a omezit tak funkčnost této vrstvy. 
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5.3.2  Experimentální posouzení vlivu reflexí folie ve skladbě provětrávané 
fasády na letní přehřívání opláštění budov 

 

Z hlediska letního přehřívání opláštění budov je provětrávaná fasáda výhodnější 
konstrukce jako nevětrané souvrství a to hlavně u průčelí absorbujících vysoké hodnoty 
slunečního záření. Menší přehřívání má za následek menší teplotní namáhání opláštění 
budovy, snížení tepelného toku směrem do interiéru, zvýšení energetické účinnosti u 
některých energeticky aktivních prvků fasád. 

Tato kapitola je zaměřena na aplikaci reflexní folie v souvrství fasád jako náhradu za 
difuzní protivětrnou folii. Reflexní folie musí splňovat vlastnosti nahrazované folie a přidává 
nízkoemisivní povlak. Cílem experimentu je posouzení vlivu použití reflexní folie 
v porovnání s klasickou folií, hlavně z hlediska teplot dosažených v provětrávané mezeře a na 
povrchu folie. 

Sestava experimentálního modelu je složená ze dvou sekcí (sekce A a sekce B). Obě 
sekce mají identické rozměry, které jsou popsány v předcházejících kapitolách. Výška 
provětrávané části fasády je 1500 mm, což je vzdálenost mezi okny dvou podlaží. Šířka 
větrané mezery v sekcích je 600 mm. Šířka fasádního cementotřískového obkladu sekcí je 650 
mm. Jediným rozdílem mezi sekcemi experimentálního modelu je skladba konstrukce fasády. 
Konkrétně je použitý odlišný typ difuzní protivětrné folie. V případě sekce A byla použita 
folie s reflexní úpravou. Experimentální model byl umístěný na jižní nestíněné fasádě 
rodinného domu. V sekcii B byla ve skladbě použita běžná difuzní folie bez reflexní úpravy. 

Rozmístění měřících čidel je znázorněno na obrázku 74. Pro měření byli použity senzory 
sledující teplotu a rychlost vzduchu proudícího ve větrané mezeře (a), tepelně vlhkostní 
senzor (b) a hlavně teplotní foliové senzory měřící povrchovou teplotu (c). Tyto senzory (c) 
byli osazeny v počtu 4 kusů (po 2 kusy v každé sekci). Jeden senzor v sekci zaznamenává 
povrchovou teplotu obkladu ze strany větrané mezery a druhý povrchovou teplotu na folii 
(mezi folií a tepelnou izolací). Zásadní pro měření jsou hodnoty teplot z čidel mezi folií a 
tepelnou izolací. Z tohoto bodu je teplo při přehřívání fasády transportováno převážně 
vedením pevnými vrstvami směrem do interiéru. Dále bylo sledováno vnější prostředí 
v blízkosti experimentálního modelu pomocí meteostanice (d) osazené v těsné blízkosti 
povrchu fasády. Metostanice použitá v tomto experimentu dokáže měřit teplotu vzduchu, 
vlhkost, rychlost a směr větru, srážky. Pro vyhodnocení v rámci této studie byly použity 
hodnoty teploty vnějšího vzduchu a povrchové teploty kolem větrané mezery. Všechny 
měřené hodnoty byly zaznamenávány pomocí zapisovací jednotky na paměťovou kartu 
v intervalu jedné minuty. 

Na obrázku 75 je znázorněn detail provětrávané fasády v místě odváděcího otvoru. 
Z tohoto detailu je zřejmá skladba konstrukce provětrávané fasády jako i tloušťka 
jednotlivých vrstev. Směrem z exteriéru jsou seřazeny vrstvy: obklad fasády 
z cementotřískových desek tmavě šedé barvy v tloušťce 12 mm, vzduchová mezera tl. 40 mm, 
reflexní (sekce A) nebo klasická (sekce B) difuzní protivětrná folie, tepelná izolace 
z minerálních vláken tl. 100 mm a stěna z keramických tvárnic tl. 380 mm omítnutá 
z exteriérové strany břízolitem a z interiérové strany vápenocementovou omítkou. 
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Obrázek 74 - Geometrie experimentálního modelu, a – thermoanemometr, 

b – vlhkostní senzor, c – foliové teplotní čidlo (povrchová teplota), d – meteostanice 
 

 

 
 

Obrázek 75 - Detail geometrie experimentálního modelu v místě odváděcího otvoru 
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Obrázek 76 - Spektrální reflektance povrchů 
 

Pro lepší interpretaci výsledků bylo potřebné změřit emisivitu povrchů obklopujících 
větranou mezeru v obou případech a oslněného povrchu obkladové desky. Výsledky měření 
spektrální reflektance povrchů experimentálního modelu jsou znázorněny na obrázku 76. 
Měření potvrdilo nejvyšší reflektanci z měřených povrchů u reflexní folie na úrovni kolem 
60%. Klasická folie dosáhla reflektanci kolem 20% a povrchy cementotřískových 
obkladových desek méně jako 10%. 

Z měření byl vybrán jeden den pro interpretaci teplot v jednotlivých měřených bodech 
P1 až P4 a teplota vnějšího vzduchu měřená meteorologickou stanicí (METEO Teplota). 
V bodech P1 (sekce B) a P2 (sekce A) byla měřená teplota obkladu provětrávané fasády na 
vnitřní straně větrané mezery. V bodech P3 (sekce B) a P4 (sekce A) byla měřena teplota na 
rubové straně folie. Foliové teplotní čidla byly osazeny na rub folií z důvodu zachování 
reflexních vlastností folie v místech měření.  

Teploty naměřené v bodech P1 a P2 se liší jenom minimálně. Předpokládaná vyšší 
teplota povrchu obkladu u sekce A s reflexní folií, kterou by způsobilo odražené teplo od folie 
se nepotvrdila. Z průběhu teplot v bodech P3 a P4 je vidět značný vliv reflexní folie na teplotu 
povrchu vnitřního pláště budovy. Rozdíl teplot mezi povrchem obkladu a „klasické“ folie je v 
poledne kolem 6 – 8 °C. Teplota povrchu s reflexní folií je ještě o přibližně 5°C nižší. Na 
základě těchto měření je možné konstatovat, že přínos reflexní folie v skladbě provětrávané 
fasády ke snížení letního přehřívání opláštění budov je téměř tak zásadní jako přínos samotné 
konstrukce provětrávané fasády. 
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Obrázek 77 - Průběh teplot 

 

Na základě výsledků měření možno konstatovat, že použití reflexní folie ve skladbě 
provětrávané fasády má významný vliv na snížení přehřívání opláštění budov. Reflexní folie 
na povrchu vnitřního pláště budovy odráží tepelné záření od vnějšího opláštění. Snížení 
teploty vnitřního pláště v porovnání s použitím běžně používané difuzní folie je téměř tak 
významné jako snížení teploty při použití provětrávané fasády s běžnou folií v porovnání s 
neprovětrávanou fasádou. Reflexní folie použitá při experimentálním měření dosahovala 
hodnoty reflektance kolem 60%, což představuje ještě nemalý prostor pro optimalizaci 
vlastností této vrstvy. V každém případě je potřebné uvažovat i s degradací reflexních 
schopností folie v čase a to hlavně vlivem oxidace povrchu folií bez ochranné vrstvy na 
reflexní straně jako i vlivem znečištění. Předpokládá se, že usazování nečistot na folii ve 
svislé poloze provětrávané fasády bude podstatně nižší, jako je tomu u šikmých střech se 
skládanou krytinou, u kterých dochází ke značnému znečištění povrchu folie během několika 
let nebo dokonce měsíců. To je základní předpoklad pro správné fungování folie v průběhu 
její životnosti. 
 

5.4  Výsledky práce registrované jako patenty 
 

Na základě výsledků numerických modelů a experimentálních měření bylo navrženo 
řešení pro zefektivnění provětrávaných opláštění budov, které je založeno na aplikaci systému 
zemního výměníku a provětrávané fasády v kombinaci se vzduchotěsným dutinovým 
panelem. Tyto dva předměty byly patentovány jako nové řešení pod názvy: „Pasivní systém 
větrání opláštění budov“ je evidován jako patent číslo 305960 a „Dutinový panel pro 
vzduchotěsné větrací systémy opláštění budov“ je evidován jako patent číslo 305961.  
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5.4.1   Pasivní systém větrání opláštění budov 
 
Vynález se týká pasivního systému větrání opláštění budov pro snížení jejich 

energetické náročnosti. Základní funkcí takového systému je odvedení přebytečné tepelné 
energie z konstrukce v letním období a naopak přivedení tepelné energie do konstrukce 
v zimním období. 

 Trendem současnosti je snižování energetických nároků budov. K tomuto účelu jsou 
využívány různé konstrukční principy a systémy usměrňující toky energií v budově a jejím 
blízkém okolí. Z hlediska energetických požadavků na zabezpečení tepelné pohody v budově 
jsou nejzásadnějšími vlivy přehřívání budov v letním období a tepelné ztráty v zimním 
období. Oba tyto tepelné toky se odehrávají přes vnější opláštění budovy. 

Pro snížení tepelných zisků osluněné části pláště budov se v současné době využívají 
především provětrávané konstrukce o minimálně dvou pláštích, mezi kterými proudí vzduch 
odvádějící přebytečné teplo. V zimním období dochází rovněž ke konvekci vlivem prostupu 
tepla přes konstrukci a následně proudí mezerou prochlazený vzduch z exteriéru. Efektivita 
běžných provětrávaných konstrukcí je do značné míry omezena, nakolik venkovní vzduch 
přiváděný do větrané mezery je v letním období taky značně přehřátý a v zimním období 
může naopak prochlazovat konstrukci. 

Mezi další možnosti patří vegetační pláště budov nebo chlazení pomocí odpařování 
vody. Tyto systémy jsou závislé na akumulaci srážkové vody v systému nebo přímo v 
konstrukci opláštění. Vlivem skupenské změny vody na plynnou fázi dochází ke spotřebování 
energie a ochlazení pláště budovy nebo dokonce i jejího blízkého okolí. Nevýhoda těchto 
systémů spočívá v potřebě zachycení a uskladnění velkého množství vody v nádržích, její 
rozvody po celé ploše konstrukce a náročnou predikovatelnost množství srážek v průběhu 
životnosti stavby. 

Tepelné toky v zimním období jsou omezovány zejména izolací obálky budov 
a efektivním využitím tepelných zisků při jejich oslunění.   

Jiným systémem pro snížení energetické náročnosti budov při současném zachování 
tepelné pohody je využití zemního výměníku tepla pro přivedení předehřátého vzduchu 
v zimě a ochlazeného vzduchu v létě přímo do místností budovy. Problémem u těchto 
systémů je riziko spojené s možností přivedení radonu z netěsného zemního výměníku, nebo 
vznik plísní v systému a následné šíření spor vzduchem přímo do místností. Další nevýhodou 
je náročnost údržby větracích systémů a jejich energetické požadavky na provoz. 

Možností je i aplikace uzavřeného systému se zemním výměníkem, který ale není 
provětrávaný. Takové řešení je představeno ve spise CZ 1998-1805 A3. V takovém systému 
je zemní výměník zapojen s obtokem pro ochlazování vzduchu cirkulujícího v opláštění 
objektu, vzduch proudí na jednom průčelí objektu vlivem konvekce podpořenou osazením 
solárního panelu do větrané mezery u soklu. Nevýhodou tohoto systému je, že podchlazený 
vzduch se zpětně ohřívá v solárním panelu ihned po vyústění ze zemního výměníku, čímž 
klesá jeho účinnost. Další nevýhodou je princip vedení cirkulačního systému, kde na jedné 
straně ohřátý vzduch proudí přirozeně do horní části systému a na protilehlé neosluněné straně 
objektu se pomalu ochlazuje a klesá zpět k zemnímu výměníku. To může zapříčinit 
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hromadění přehřátého vzduchu v horní části systému, kde je nejvíce nežádoucí. Tento 
uzavřený systém může být v závislosti na způsobu provedení nevhodný i z hlediska difuzní 
otevřenosti konstrukce. 

Cílem vynálezu je představit pasivní systém větrání opláštění budov pro snížení jejich 
energetické náročnosti, který by odstranil výše zmíněné nevýhody. 

Nedostatky výše uvedených konstrukcí a systémů odstraňuje pasivní systém větrání 
opláštění budov podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že zemní výměník  je otevřený 
a opatřený přívodním otvorem  a provětrávaná mezera   ústí do odváděcího otvoru   na 
nejvyšším bodě pláště budovy nebo až její střechy. 

Ve výhodném provedení jsou nasávací otvor pro výměník i odváděcí otvor chráněny 
mřížkou proti vniknutí hmyzu do systému. 

V dalším výhodném provedení je nasávací otvor opatřen klapkou pro zabránění 
prochlazení systému v zimním nebo přechodném období. 

V jiném výhodném provedení v případě, že je střecha provedená jako plochá, je 
provětrávaná mezera ukončena v úrovni atiky objektu nebo v případě zešikmené střechy pod 
zešikmením.  

V dalším výhodném provedení je provětrávaná mezera opatřena vloženými panely, 
mezi kterými jsou přechodová těsnění a všechny panely jsou na svých horních okrajích i 
spodních okrajích otevřené.  

Vynález je názorně popsán pomocí obrázků, z nichž obrázek 78 představuje celkový 
schematický svislý řez objektem opatřeným systémem podle vynálezu se zemním 
výměníkem, obrázek 79 je detail D vyústění u soklu u objektu z obrázku 78, obrázek 80 je 
dílčí svislý řez střešní části objektu s plochou střechou s vyústěním vzduchu u atiky, 
obrázek 81 je celkový řez provedením objektu s plochou střechou s vyústěním v jejím středu, 
obrázek 82 je detail varianty vyústění systému pod sklonitou střechou, obrázek 83 je celkový 
řez provedením objektu se sklonitou střechou s vyústěním u hřebene, obrázek 84, představuje 
čelní pohled na dutinový panel přítomný ve variantě, kdy je v provětrávané mezeře objektu 
soustava takových panelů, obrázek 85 je podélný řez dutinovým panelem z obrázku 84 
v řezové rovině A-A, obrázek 86 je příčný řez dutinovým panelem z obrázku 84 v řezové 
rovině B-B, na obrázek 87 je schematicky v podélném řezu zobrazeno přechodové těsnění pro 
uložení mezi jednotlivými panely v sestavě, obrázek 88 je schematický řez těsněním 
umístěným mezi jednotlivými naznačenými panely a obrázek 89 je axonometrický pohled na 
přechodové těsnění.  

Na obrázku 78 je schematicky znázorněn svislý řez objektem opatřeným pasivním 
systémem větrání opláštění budovy zabezpečujícím snížení energetické náročnosti objektu.  
Součástmi systému jsou zemní výměník, provětrávaná mezera mezi stěnou objektu a 
opláštěním, nasávací otvor pro výměník, který je chráněný mřížkou proti vniknutí hmyzu do 
systému, stejně jako odváděcí otvor z provětrávané mezery mezi stěnou objektu a opláštěním, 
kdy stěnu objektu bude tvořit tepelně izolační materiál v jedné nebo ve více vrstvách. 
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Obrázek 78 - Řez objektem s pasivním systémem větrání opláštění 
 

  

 

Obrázek 79 - Detail napojení provětrávaného opláštění a zemního výměníku 
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Na obrázku 79 je v detailu zobrazeno uspořádání pro vyvedení vzduchu ze zemního 
výměníku do provětrávané mezery. Jedná se o přivedení vzduchu do provětrávané mezery, 
která není nijak specificky utěsněna a její stěny jsou tvořeny povrchem tepelné izolace obálky 
budovy nebo difuzně otevřenou folií osazenou na tepelně izolační vrstvě ze strany od interiéru 
budovy a celistvým opláštěním fasády objektu ze strany exteriéru. Případné otvory jsou mezi 
soklovou, tedy nejspodnější, deskou opláštění a zbývající částí opláštění, případně mezi 
jednotlivými prvky obkladu uzavřeny pomocí pružného těsnícího pásku. Napojení mezi 
potrubím zemního výměníku a provětrávanou mezerou je v tomto případě prostým vyústěním 
do provětrávané mezery bez specifické úpravy.  

 

Obrázek 80 - Detail odváděcího otvoru provětrávané fasády u ploché střechy 
 

 

Obrázek 81 - Detail odváděcího otvoru provětrávaného opláštění u ploché střechy 

Na obrázku 80 a 81 jsou znázorněny příklady umístění odváděcích otvorů 
z provětrávané mezery opláštění objektu s plochou střechou. 

U prvního případu na obrázku 80 je zobrazeno řešení, kdy vzduch ze zemního 
výměníku proudí pouze provětrávanou mezerou a je odváděn odváděcím otvorem v úrovni 
atiky objektu.  

Ve druhém případě na obrázku 81 je popsáno řešení, ve kterém vzduch ze zemního 
výměníku proudí provětrávanou mezerou a následně je přes otvory v atice přiváděn do 
provětrávané střešní konstrukce s plochou střechou. V nejvyšším místě střešní konstrukce je 
pak odveden odváděcím otvorem do exteriéru.   
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Obrázek 82 - Detail odváděcího otvoru provětrávané fasády u sklonité střechy 
 
V případě znázorněném na obrázku 82 je představen příklad, kdy je odváděcí otvor 

pro vzduch ze zemního výměníku pod střešní rovinou sklonité střechy. Do běžné 
provětrávané mezery sklonité části střechy proudí vzduch otvorem z exteriéru. 

Na obrázku 83 je celkový řez provedením se sklonitou střechou.  Je vidět řešení, kdy 
vzduch ze zemního výměníku proudí pouze provětrávanou mezerou a je odváděn odváděcím 
otvorem na hřebenu sklonité střechy.  

 

 

Obrázek 83 - Odváděcí otvor ve hřebenu sklonité střechy objektu 
s provětrávaným opláštěním 

 

Systém může ještě obsahovat speciální dutinové panely. Systém je pojmenován jako 
pasivní, protože funguje na základě přirozeného proudění vzduchu vlivem konvekce v mezeře 
pláště objektu. V letním období je konvekce vyvolaná přehříváním vzduchu v mezeře vlivem 
oslunění, v zimním období vlivem prostupu tepla obálkou budovy. Provětrávaný plášť budovy 
může být tvořen konstrukcí provětrávané fasády a střechy. Zemní výměník má nasávací otvor 
pro vzduch z okolního prostředí a v místě soklu budovy vzduch ústí do provětrávané mezery 
fasády. Vyústění vzduchu z konstrukce je v úrovni atiky objektu u fasádního systému nebo 
u hřebenu. Tento systém odstraňuje nedostatky jiných známých konstrukcí a systémů, jelikož 
nepotřebuje ke své funkčnosti spotřebovávat energii, nepřivádí potenciálně škodlivý vzduch 
ze zemního výměníku přímo do místností objektu, nepotřebuje objemné nádrže nebo masivní 
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konstrukce pro zadržování vody v objektu, nebo jeho těsné blízkosti, zachovává difuzní 
otevřenost opláštění, je otevřeným systémem, který odvádí vzduch v horní části větraného 
pláště, je schopen pružně reagovat na okolní podmínky a pomocí řídící jednotky ovládající 
klapku na přívodním otvoru zlepšovat efektivitu systému zejména v přechodném a zimním 
období.   

Pro zabránění prochlazování konstrukce v přechodném a zimním období, zejména při 
oslunění pláště budovy je přívodní otvor do zemního výměníku opatřen klapkou, která je 
ovládaná pomocí řídící jednotky. Ta vyhodnocuje teplotu vzduchu u soklu, kde vyúsťuje 
vzduch z výměníku, u odváděcího otvoru v horní části opláštění, teplotu vnějšího vzduchu, 
případně teplotu vnějšího povrchu opláštění. Proto například v zimním období, na osluněné 
straně fasády dojde k uzavření klapky, pokud teplota vnějšího povrchu opláštění bude vyšší 
než stanovená hodnota (například 15 °C). Zastaví se přivádění chladnějšího vzduchu ze 
zemního výměníku, tím se zvýší teplota v celé mezeře a dojde k efektivnějšímu využití tepelných 
zisků. 

 

5.4.2   Dutinový panel pro vzduchotěsné větrací systémy opláštění budov 
 
Vynález se týká pasivního systému větrání opláštění budov pro snížení jejich 

energetické náročnosti. Zvláště se vynález týká dutinového panelu pro zmíněný systém.  
Dutinový panel byl koncepčně navržen za účelem zlepšení vlastností pasivního 

systému větrání opláštění budov, který je popsán výše. Účinnost provětrávaných konstrukcí i 
v provedení pasivního systému větrání opláštění budov je bez použití dutinového panelu 
omezena vzhledem k náročnosti kvality jejich provedení, zejména zachování průřezu 
provětrávané mezery v celé ploše pláště budovy a nízké tepelné kapacitě vzduchu. Z hlediska 
účinnosti pasivního systému by bylo nevhodné řešení bez vzduchového utěsnění, které by 
způsobilo ztrátu komínového efektu potřebného pro nasávání vzduchu ze zemního výměníku.  

Cílem vynálezu je představit panel, který by vyplnil cíleně provětrávanou mezeru a 
vhodně zvětšil teplosměnnou plochu. 

Nedostatky provětrávaných fasádních konstrukcí odstraňuje do značné míry dutinový 
panel pro vzduchotěsné větrací systémy opláštění budov podle vynálezu, jehož podstata 
spočívá v tom, že v podélném osovém směru jsou provedeny uzavřené  podélné průchozí 
štěrbiny, které vymezují vnitřní podélné uzavřené dutiny, přičemž štěrbiny jsou uspořádány 
ve dvou sestavách a mezi nimi je střední příčná dutina propojená s podélnými obvodovými 
dutinami, přičemž součástí panelu je do alespoň jednoho z jeho vodorovných otevřených 
okrajů nasaditelné přechodové těsnění, které je oboustranně otevřené a duté a je opatřeno 
příčnými výztuhami vymezujícími průchozí kanálky, a mezi horní částí a spodní částí těsnění 
je po celém vnějším obvodu proveden obvodový doraz, přičemž obvodové vnější plochy 
horní části i spodní částí těsnění jsou provedeny jako zešikmené obvodové plochy pro 
dokonalé uzavření spoje s panelem.  

Vynález je blíže popsán pomocí obrázků, na kterých obrázek 84 představuje celkový 
svislý řez objektem opatřeným vzduchotěsným větracím systémem s dutinovými panely podle 
vynálezu se zemním výměníkem, obrázek 79 je detail D u soklu při aplikaci panelů u objektu 
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z obrázku 84, obrázek 85 představuje čelní pohled na panel podle vynálezu, obrázek 86 je 
podélný řez dutinovým panelem v řezové rovině A-A z obrázku 85, obrázek 87 je příčný řez 
dutinovým panelem v řezové rovině B-B z obrázku 85, na obrázku 88 je axonometrický 
pohled na panel, obrázek 89 představuje axonometrický pohled na přechodové těsnění pro 
uložení mezi jednotlivými panely, které vždy s panelem tvoří základní jednotku sestavy, 
obrázek 90 je schematický podélný řez přechodovým těsněním z obrázku 89 a na obrázku 91 
je zobrazeno přechodové těsnění i s panely v sestavě v podélném řezu.  

 

Obrázek 84 - Svislý řez objektem s provětrávaným pláštěm z dutinových panelů 
 

Na obrázku 84 je celkový svislý řez objektem opatřeným pasivním systémem větrání 
opláštění budovy zabezpečujícím snížení energetické náročnosti objektu.  Součástmi systému 
jsou zemní výměník, provětrávaná mezera mezi stěnou objektu a opláštěním, nasávací otvor 
pro výměník, který je chráněný mřížkou proti vniknutí hmyzu do systému, stejně jako 
odváděcí otvor z provětrávané mezery mezi stěnou objektu a opláštěním, kdy stěnu objektu 
bude tvořit tepelná izolace v jedné nebo ve více vrstvách. 

Na obrázku 79 je detail D u soklu při aplikaci panelů u objektu z obrázku 84, kdy jsou 
tyto v sestavě nainstalovány v provětrávané mezeře a vzduch proudí ze zemního výměníku 
přímo do po svém obvodu uzavřeného panelu, který je opatřen množstvím štěrbin a u kterého 
probíhá výměna energie s okolím přes jeho teplosměnnou plochu. Tak je dosaženo zvětšení 
teplosměnné plochy s okolím a rovněž je zabezpečena difuzní otevřenost konstrukce budovy. 
Tyto panely mají jak spodní, tak i horní okraj otevřené a na sebe vzduchotěsně navazují přes 
těsnění, čímž je zabráněno přisávání exteriérového vzduchu do systému. O těsnění bude 
pojednáno později.  Mezi panely a opláštěním je odspodu otevřená vzduchová mezera, do 
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které je vzduch přiváděn přímo z exteriéru. Těsnost je zabezpečena u napojení zemního 
výměníku na nejspodnější panel sestavy a rovněž i ve spojích mezi jednotlivými panely a to 
právě díky zmíněnému těsnění.  

 

Obrázek 85 - Čelní pohled na dutinový panel 
 
Na obrázku 85 je schematicky znázorněn čelní pohled na samotný panel, který je 

použit ve variantě, že je provzdušněná mezera vyplněna právě níže popsanými panely v 
sestavě. Jednotlivý panel se skládá z čelní stěny, zadní stěny a ty s bočními stěnami tvoří 
plášť. Jak horní okraj, tak i spodní okraj jsou otevřeny. Panel je opatřen  dvěma sestavami a 
průchozích podélných štěrbin, které vymezují vnitřní podélné dutiny panelu. Mezi sestavami 
podélných štěrbin je uspořádaná střední příčná dutina. Ta je propojena s obvodovými 
dutinami.  Pro ukotvení panelu k nosné stěnové konstrukci slouží konzoly po stranách panelu. 
Na vodorovné okraje, které jsou otevřené,  bude nasazeno přechodové těsnění pro vzájemné 
spojení panelů do na obrázcích 79 a 84 naznačené sestavy o kterém, bude pojednáno později. 

 

 

Obrázek 86 - Podélný řez dutinovým panelem 
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Na obrázku 86 je podélný řez dutinovým panelem z obrázku 85 ve svislém řezu. Jsou 
vidět konzoly i okraje a středová dutina. 

 

Obrázek 87 - Příčný řez dutinovým panelem 
 

Na obrázku 87 je příčný řez dutinovým panelem z obrázku 85 ve vodorovném řezu, 
kde je vidět střídavé uspořádání průchozích štěrbin a podélných dutin. 

 

 

Obrázek 88 - Axonometrie dutinového panelu 
 

Na obrázku 88 je pro lepší názornost axonometrický pohled na panel s výše 
uvedenými konstrukčními prvky. 
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Obrázek 89 - Axonometrie těsnění mezi dutinovými panely 
 

Na obrázku 89 je axonometrický pohled na zmíněné přechodové těsnění. Jsou dobře 
vidět výztuhy a průchozí kanálky.  Jsou vidět i šikmé stěny a obvodový doraz, o kterých bude 
pojednáno dále. 

 

Obrázek 90 - Podélný řez přechodovým těsněním 
 

Na obrázku 90 je zobrazen schematický podélný řez přechodovým těsněním vyrobené 
z vhodného těsnícího materiálu pro svislé spojení panelů v místech jejích vodorovných 
okrajů.  
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Obrázek 91 - Podélný řez těsněním spolu s dutinovými panely 
 

Na obrázku 91 je zobrazeno přechodové těsnění i s panely v sestavě v podélném řezu.  
Příčné výztuhy vytvářející průchozí kanálky jsou s výhodou po celé výšce těsnění. To umožní 
prostup vzduchu z jednoho panelu do druhého. Uprostřed je po vnějším obvodu přechodového 
těsnění proveden obvodový doraz, který zabezpečuje vzájemnou polohu nasazených panelů 
po jejich nasazení zvnějšku na těsnění, brání nadměrnému vsunutí těsnění do jednoho ze 
spojovaných panelů a o jejich dobré a těsné usazení se stará zešikmená obvodová plocha na 
horní části i na spodní části těsnění. Rozměry těsnění obecně odpovídají rozměrům panelů. 

Vždy je brán ohled na difuzní otevřenost pláště budovy pro zabezpečení dostatečného 
odvedení vlhkosti z konstrukce. To umožní štěrbiny, kterými prochází vlhkost z konstrukce 
do provětrávané mezery.  

S využitím dutinových panelů vymezujících větranou mezeru opláštění je možné 
vhodně zredukovat tepelné toky. Jednotlivé panely jsou konstrukčně navrženy jako 
vzduchotěsné, takže při důsledném provedení spojů jsou potenciálně využitelné v systémech 
přivádějících do opláštění energeticky upravené plynné nebo kapalné medium. Dutinové 
panely jsou opatřeny kotevními prvky pro osazení do skladby opláštění, jakož i pro osazení 
dalších vrstev dle druhu jejich určení. Protože panely nenahrazují funkci provětrávané mezery 
z hlediska odvedení vlhkosti z konstrukce obálky budovy, tak je jejich poloha v souvrství 
pláště budovy vymezena v klasické provětrávané mezeře s přívodem vzduchu z exteriéru 
v dolní části pláště a odváděcím otvorem v jeho horní části. Jelikož materiál panelů je 
vzduchotěsný, tak by při plných panelech docházelo k vytvoření parozábrany na exteriérové 
straně souvrství obálky budovy. Z tohoto důvodu jsou panely navrženy s příčnými otvory, 
které zabezpečí dostatečnou difuzi vodní páry ze skladby opláštění do otevřené větrané 
mezery. Příčné otvory představují navíc i ztužení zabezpečující rozměr průřezu větrané 
mezery v celé ploše, nemůže tedy dojít k jeho zúžení při nevhodném provedení.  

Existuje více možností aplikace provětrávaných panelů v opláštění budov, zahrnující 
jejich osazení do provětrávaných fasád, provětrávaných střech, použití v kombinaci 
s geotermálním vzduchovým nebo kapalinovým výměníkem, případně jiným typem 
výměníku energie. U vzduchových výměníků je možnost nasávání vzduchu z exteriéru a jeho 
odvedení v horní části provětrávaného pláště. Kapalinové systémy musí být uzavřeny 
s oběhem teplonosné látky. U obou případů je potřebné v dolní části opláštění provést 
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napojení dutinových větraných fasádních panelů na liniový přívod teplonosné látky. 
U kapalinových systémů jsou panely v horní části napojeny na liniový sběrač s potrubím 
přivádějícím kapalinu zpět do geotermálního nebo jiného typu výměníku. 

Pro zabezpečení funkčnosti a zabráněni poškození panelů v zimním období musejí být 
kapalinové systémy napuštěny nemrznoucí směsí. Vzduchové systémy mohou fungovat na 
principu přirozené konvekce bez vnějšího zdroje podporujícího proudění, kapalinové jen 
s nuceným oběhem. 
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6. Závěry pro praxi a další rozvoj vědy 
 
Závěrečná kapitola dizertační práce je shrnutím a hodnocením jednotlivých částí 

zpracované problematiky, jejich přínosu pro praxi a poukazuje na možnosti dalšího rozvoje. 
Základním cílem bádání byla eliminace nežádoucího přehřívání konstrukcí opláštění budov 
tvořených provětrávanou fasádou, které do jisté míry ovlivňuje energetickou náročnost 
objektu.  K tomuto jevu dochází na osluněných částech fasád a nežádoucí je zejména v letním 
období, kdy přispívá k přehřívání budovy. 
 

6.1 Optimalizace proudění vzduchu v mezeře provětrávané fasády 
 

Jedním ze základních problémů konstrukcí provětrávaných fasád je zabezpečení 
dostatečného průřezu větrané mezery pro adekvátní průtok vzduchu. Ten může být ovlivněn 
více faktory, mezi kterými se nejčastěji vyskytuje nesprávná montáž protivětrné folie, nebo 
části nosného roštu obkladu fasády. Jiným případem je zvolení nevhodného profilu mezery, 
nebo části konstrukce už ve fázi návrhu projektantem. Z těchto důvodů je první část práce 
zaměřena na optimalizaci průtočného profilu větrané mezery a posouzení vlivu vřazených 
odporů. V rámci této části byly vyhodnocovány vlivy tloušťky větrané mezery, rozměry 
přívodních a odváděcích otvorů, tvar vyústění odváděcího otvoru pod parapetem, obklad 
souvislý bez otevřených mezer a obklad z menších formátů s otevřenými mezerami mezi 
jednotlivými částmi obkladu. 

Z výsledků měření je možné vyvodit závěry, že tloušťka větrané mezery, zejména 
v souvislosti s vřazenými odpory, má zásadní vliv na rychlost proudění a teplotu vzduchu 
v mezeře osluněné provětrávané fasády. Fasáda s obkladem menších rozměrů a otevřenými 
mezerami mezi jednotlivými díly obkladu má negativní vliv na komínový efekt u větrané 
mezery, což má za následek snížení rychlosti proudění vzduchu a zvýšení teploty vzduchu ve 
větrané mezeře .  

Výsledky poukazují také na fakt, že zlepšení rychlosti proudění a snížení teploty 
vzduchu ve větrané mezeře nevede k zásadnímu snížení přenosu tepelné energie mezi 
vnějším a vnitřním pláštěm obálky budovy. Z tohoto důvodu byl v dalších částech práce 
zkoumán vliv emisivity povrchů kolem větrané mezery na přenos tepla radiací. Avšak 
z hlediska zabezpečení co nejlepší funkce provětrávání mezery je i menší přínos z hlediska 
snížení tepelné zátěže v letním období adekvátní. To lze konstatovat zejména proto, že 
opatření pro vhodné řešení provětrávané mezery lze dimenzovat už při návrhu řešení tak, aby 
nebylo finančně náročnější než jiné řešení s významnými vřazenými odpory. Umožňují to 
zejména konstrukce fasádních roštů bez horizontálních prvků a správný návrh rozměru 
přívodních a odváděcích otvorů. 

Další rozvoj problematiky je potřebný hlavně v oblasti: 
- vyšších souvislých celků fasád s provětrávanou mezerou, ve kterých se projevuje 

výraznějším vlivem komínový efekt; 
-  vlivu výšky větrané mezery na teplotu vzduchu a rychlost proudícího vzduchu; 
 - stanovení hodnot vlhkosti u vysokých větraných mezer, kterou proudící vzduch odvádí; 



118 

 

- vlivu rostoucí výšky větrané mezery ve vztahu k růstu vlhkosti vzduchu v mezeře; 
-  optimalizace průřezu dutinového panelu. 
 

6.2 Optimalizace vlastností povrchů kolem větrané mezery z hlediska přenosu 
      tepelné energie v konstrukci provětrávané fasády 

 
Přenos tepelné energie v konstrukci provětrávané fasády probíhá přes větranou mezeru 

z velké části nezávisle na vzduchu proudícím v mezeře a to formou radiace. Protože se vnější 
osluněný plášť fasády v letním období v závislosti na pohltivosti slunečního záření může 
značně přehřívat i na teploty vyšší než 60°C, je přínosné omezit i tepelný tok sáláním mezi 
povrchy, které obklopují větranou mezeru. Z tohoto důvodu byly v rámci práce testovány 
reflexní povrchy a reflexní difuzní folie. Vlivy reflexních úprav byly srovnávány 
s konstrukcemi, které jsou běžně používány a jsou bez speciálních nízkoemisivních 
povrchových úprav.  

Na základě výsledků lze konstatovat, že reflexní difuzní folie umístěná ve větrané 
mezeře na vnějším povrchu vnitřního pláště budovy má významný přínos pro snížení 
tepelného toku směrem do interiéru objektu. Povrchová teplota reflexní folie byla 
v testovaném letním období významně nižší než u běžné difuzní folie, která vykazovala 
podstatně vyšší hodnoty emisivity povrchu. Z hlediska porovnávaných teplot lze konstatovat, 
že přínos reflexní úpravy povrchu ve větrané mezeře ke snížení teploty vnějšího povrchu 
vnitřního pláště objektu může v závislosti na hodnotách emisivity reflexní vrstvy dosahovat 
v absolutních hodnotách podobný efekt jako přínos samotné provětrávané konstrukce bez 
reflexních úprav její povrchů při porovnání s nevětranou konstrukcí. Při testování reflexní 
úpravy na obou stranách větrané mezery nebyl ve srovnání s výše popsaným případem 
zaznamenán významnější vliv na snížení teploty vnitřního opláštění, naopak došlo ke 
zvýšení teploty vnějšího pláště, který vyzařoval tepelnou energii směrem ke vnitřnímu plášti 
jen v omezené míře, což může být nežádoucí z hlediska použití některých technologických 
prvků na fasádách, nebo i z hlediska použitých materiálů fasádních obkladů. 

Závěrem je možno konstatovat, že reflexní povrchy u větraných mezer mají velice 
významný potenciál na zlepšování vlastností těchto konstrukcí z hlediska přenosu tepelné 
energie v rámci opláštění budov. 

Další výzkum v této oblasti je potřebný zejména: 
-  z materiálového hlediska, protože je nezbytné optimalizovat jak difuzní vlastnosti zejména 

u reflexních folií s reflexním materiálem nanášeným nástřikem, tak i jejich reflexní 
vlastnosti, které zdaleka nedosahují fyzikálně dostupných hodnot, které by v čase 
významným způsobem nedegradovaly; 

- v oblasti stoupající teploty vnějšího opláštění vlivem sníženého tepelného toku dále do 
konstrukce fasády, zejména v souvislosti s aplikací teplotně citlivých materiálů, nebo při 
aplikaci energeticky aktivních fasádních systémů; 

-  z hlediska vlivu tloušťky větrané mezery a proudění u provětrávaných fasádních konstrukcí 
na výškových budovách; 
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- při aplikaci vodorovného přerušení a rozdělení větrané mezery na více větracích mezer se 
samostatnými přívodními a odváděcími otvory u výškových budov a z hlediska proudění 
vzduchu v takových větraných mezerách zejména v návaznosti na jeho teplotu a vlhkost ve 
vyšších úrovních takto řešených provětrávaných fasád výškových budov;  

-  u nízkoemisních úprav vnějších obkladových ploch aplikovaných na osluněných stranách 
budov s provětrávanou fasádou; 

- pro návrh nízkoemisních povlaků u dutinového panelu provětrávané fasády jako i povrchů 
pasivního systému provětrávaní obvodových plášťů budov. 

 
6.3 Konstrukce provětrávané fasády v kombinaci se zemním výměníkem  
      a dutinový panel pro konstrukce provětrávaných fasád 

 
Poznatky o konstrukcích provětrávaných fasád a jejich vlastnostech získané v rámci 

dizertační práce byly využity pro optimalizaci konstrukce provětrávané fasády z hlediska její 
fyzikálních vlastností pro použití ke snížení tepelného přenosu u osluněných konstrukcí. 
Základním vstupním předpokladem bylo snížení teploty nasávaného vzduchu do větrané 
mezery, které bylo potřebné vzhledem k nízké tepelné kapacitě vzduchu a vysoké teplotě 
vzduchu u nasávacího otvoru vnějšího vzduchu nad soklem. Tento předpoklad byl splněn 
použitím zemního výměníku, který napojením na přívodní otvor fasády přivádí podchlazený 
vzduch do větrané mezery. Vzduch z výměníku je nasáván jen do větrané mezery a ne do 
interiéru objektu, což snižuje nároky na jeho nezávadnost, kterou je velice těžké dosáhnou po 
celou dobu životnosti systémů přivádějících zemním výměníkem upravený vzduch přímo do 
interiéru. V další optimalizaci byly využity poznatky o významu použití reflexních povrchů a 
průtočných průřezů větrané mezery. Pro zvýšení kvality konstrukce byl navržen větrací 
vzduchotěsný panel, do kterého ústí vzduch ze zemního výměníku, ale zároveň tento panel 
umožňuje difuzi vodních par přes konstrukci obálky budovy. Výsledkem aplikace všech 
poznatků je systém, který má z hlediska teplotního chování obálky budovy výrazně pozitivní 
přínos z hlediska energetických toků přes konstrukce provětrávaných fasád. Spojením 
poznatků získaných v průběhu zpracování dizertační práce vznikl systém provětrávané fasády, 
který je spoluautorským patentovým řešením spolu s vedoucím dizertační práce. Pasivní 
systém větrání opláštění budov je evidován jako patent číslo 305960. Vzduchotěsný panel 
použitý pro tuto konstrukci je předmětem dalšího spoluautorského patentového řešení se 
školitelem. Dutinový panel pro vzduchotěsné větrací systémy opláštění budov je evidován 
jako patent číslo 305961. 

Vlastnosti systému provětrávané fasády v kombinaci se zemním výměníkem a 
vzduchotěsnými panely byly v rámci práce řešeny teoreticky. Jeho další rozvoj by mohl být 
přínosný zejména při potvrzení teoretických výsledků experimentálním měřením. Vzhledem 
ke svému rozsahu by mohla být tato problematika řešena v rámci další samostatné výzkumné 
práce. 
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6.4 Přínos pro praxi: 
 

• Výchozí normy pro návrh provětrávaných konstrukcí ETAG 034-1 a ETAG 034-2 
popisují jen základní požadavky na provětrávané konstrukce z hlediska minimální 
tloušťky větrané mezery a minimálních rozměrů větracích otvorů, přičemž nerozlišují 
osluněné a neosluněné konstrukce, pohltivost materiálů vnějšího opláštění a tedy i 
celkový vliv na přehřívání konstrukce a budovy. 

• Z hlediska optimalizace vlastností konstrukcí provětrávaných fasád pro co nejlepší 
využití jejich potenciálu na snižování letního přehřívání budov je potřebné navrhovat 
osluněné provětrávané fasády s alespoň dvojnásobnými hodnotami minimálních 
parametrů uvedených pro větrané mezery v Evropských technických schválení 034-1 a 
034-2. 

• Zúžení průřezu větrané mezery významně omezuje proudění vzduchu ve větrané 
vrstvě. To platí i při lokálním zúžení mezery. 

• Je vhodné navrhovat průřez přívodních a odváděcích otvorů minimálně ve stejném 
rozměru jako je průřez samotné větrané mezery. 

• Větrací mřížky na přívodních a odváděcích otvorech mohou významně ovlivnit 
proudění vzduchu ve větrané mezeře, zejména v závislosti na jejich otevřené ploše. 

• Při volbě jednotlivých vrstev kolem větrané mezery je potřebné dbát na stabilizování 
jejich polohy, aby nemohli vybočit, nebo jinak zasahovat do průřezu větrané mezery, 
protože i lokální zúžení mezery má velice významný vliv na proudění vzduchu. 

• Reflexní vrstvy kolem větrané mezery významně snižují přenos tepelné energie mezi 
vnějším a vnitřním pláštěm fasády. 

• Využití poznatků z dizertační práce pro návrh provětrávaných fasád s důrazem na 
snížení letního přehřívání opláštění, okolního prostředí i interiéru budov. 

• Využití poznatků pro vytvoření návrhu větrané mezery provětrávané fasády. 
• Použití poznatků z práce při vytvoření návrhu přiváděcích a odváděcích otvorů větrané 

mezery u provětrávané fasády. Návrh větracích mřížek pro tyto otvory. 
• Možnost využít výsledky optimalizace pro posouzení její vlivu na energetickou 

náročnost budov. 

• Využití poznatků pro návrh reflexních vrstev v souvrství provětrávané fasády. 
• Použití práce jako studijní materiál pro seznámení studentů s funkcemi 

provětrávaných fasádních konstrukcí, a to zejména z hlediska letního přehřívaní 
osluněných konstrukcí a jejich vlivu na interní mikroklima budov. Obeznámení se 
s teplotními profily napříč větranou mezerou a rychlostmi proudění vzduchu 
v závislosti na teplotě a větru u případů zaznamenaných v této práci. 
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6.5 Přínos pro další rozvoj vědy: 
 

• Modelové aplikace v oblasti proudění vzduchu ve větraných mezerách fasádních 
konstrukcí. 

• Experimentální měření na konstrukcích provětrávaných fasád. 

• Využití výsledků pro výzkum v oblasti provětrávaných fasád, zejména u vyšších 
celků, výškových budov, nároží a podobně. 

• Využití nízkoemisních vrstev v oblasti provětrávaných fasád a jejich další rozvoj 
z materiálového i konstrukčního hlediska. 

• Výzkum provětrávané fasády v kombinaci se zemním výměníkem a dutinovým 
větracím panelem. 

• Vyhodnocení vlivu optimalizace řešení provětrávané mezery a celková optimalizace 
pasivního systému větrání opláštění budov. 
 

Věřím, že tato dizertační práce bude přínosem ke zkvalitnění provětrávaných fasádních 
konstrukcí z hlediska jejich funkčnosti a přispěje i k dalšímu rozvoji těchto konstrukcí. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 
 

CCD – Charge-Coupled Device 
CE – Conformité Européenne 
CFD – Computational fluid dynamics 
CPL – Continuous Pressure Laminate 
CTA – Constant Temperature Anemometry 
ČSN – Česká soustava norem 
EN – Evropská norma 
EOTA – European Organisation for Technical Assessment 
ETAG – European Technical Approval Guideline 
ETICS – External Thermal Insulation Composite System 
GUP – Glass Unsaturated Polyester 
hEN – harmonizovaná evropská norma 
HPIV – Holographic Particle Image Velocimetry 
HPL – High Pressure Laminate 
ISO – International Organization for Standardization 
LDA – Laser Doppler Anemometry 
MPPF – Multifunctional Plug & Play Facade 
OSB – Oriented Strand Board 
PCM – Phase-Change Material 
PDA – Phase Doppler Anemometry 
PIV – Particle Image Velocimetry 
PLIF – Planar Laser Induced Fluorescence 
PMMA– Polymethyl methacrylate 
PP – Polypropylen 
PVC – Polyvinylchlorid 
RNG – Re-Normalisation Group 
UV – Ultraviolet 

 
A – plocha průřezu, pro který se stanovuje rychlost proudění   [m2] 
A1 – plocha průřezu vstupního nebo výstupního otvoru (menšího z nich) [m2] 
A j – plocha průřezu, pro který se uvažuje tlaková ztráta třením  [m2] 
Ap – plocha průřezu, na který je vázán součinitel vřazeného odporu  [m2] 
C1(C2) – tvarový součinitel na začátku (na konci) větrané vzduchové vrstvy,  

   stanovený podle ČSN EN 1991-1-4     [-] 
cp – měrná tepelná kapacita tekutiny      [J.kg-1.K-1] 
D – charakteristický rozměr oblasti      [m] 
dAj  – aerodynamický průměr       [m] 
dcav – tloušťka vzduchové vrstvy       [m] 
fRsi – teplotní faktor vnitřního povrchu      [-] 
g – tíhové zrychlení        [m.s-2] 
h – výškový rozdíl mezi vstupním a výstupním otvorem vzduchové vrstvy  [m] 
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Lj – délka úseku větrané vzduchové vrstvy,  
   pro který se uvažuje tlaková ztráta třením      [m] 

oj – obvod obtékaných stěn posuzovaného průřezu    [m] 
q  – tepelný tok směrem kolmo k povrchu     [W.m-2] 
Ra  – Rayleighovo číslo        [-] 
Rcav  – ekvivalentní tepelný odpor nevětrané vzduchové vrstvy    [m2·K.W-1] 
Re  – Reynoldsovo kritické číslo       [-] 
Rx – tepelný odpor konstrukce k místu x      [m2·K.W-1] 
Rv – teplený odpor části konstrukce      [m2·K.W-1] 
Tcav – absolutní teplota vzduchu na konci větrané vzduchové vrstvy    [°C] 
Te – absolutní teplota venkovního vzduchu     [°C]  
tex – teplota vzduchu v exteriéru       [°C] 
ti  – teplotou povrchu ze strany interiéru     [°C] 
U  – součinitel prostupu tepla        [W.m-2.K-1]  
Uv  – součinitel prostupu tepla části konstrukce  

   mezi vnitřním prostředím a větranou vzduchovou vrstvou   [W.m-2·K-1] 
Uz – součinitel prostupu tepla části konstrukce  

   mezi větranou vzduchovou vrstvou a venkovním prostředím  [W.m-2·K-1] 
v – střední rychlost tekutiny        [m.s-1] 
va – rychlost venkovního vzduchu, podle ČSN 73 0540-3   [m.s-1] 
va1(va2)– rychlost venkovního vzduchu v oblasti vstupního (výstupního) otvoru  [m.s-1] 
vcav – rychlost proudění vzduchu ve větrané vzduchové vrstvě    [m.s-1] 
xp – součinitel vřazeného odporu      [-] 
β – koeficient teplotní roztažnosti tekutiny     [K-1] 
∆p  – tlakový gradient        [Pa] 
∆T – teplotní gradient        [K] 
η – dynamická viskozita        [kg.m-3.s-1] 
Ɵai – teplota vnitřního vzduchu        [°C] 
Ɵe – teplota venkovního vzduchu       [°C] 
Ɵsi – teplota vnitřního povrchu        [°C] 
Ɵx – teplota v bodě x        [°C] 
Ɵx0 – teplota na počátku větrané vzduchové vrstvy     [°C]  
Ɵxk1 – teplota na konci vzduchové vrstvy       [°C] 
λ – tepelná vodivost tekutiny       [W.m-1.K-1] 
v – kinematická viskozita proudící tekutiny      [m2.s] 
ξRsi – poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu     [-] 
ρ – průměrná hustota proudící tekutiny     [kg.m-3] 
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