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1. ÚVOD 

Problematické spodní části staveb jsou již mnoho let velkou komplikací.  Ať už 

se jedná o nadměrnou vlhkost, či zdraví ohrožující radon, často je přirozeným 

nepřítelem negativně působící podzákladí. Velkou měrou se na tom podílí 

především nedokonalé oddělení podkladu od dalších částí stavby. Mnoho nákladů 

na dodatečné opravy těchto konstrukcí je zapříčiněno nežádoucím působením 

vody, která způsobuje poruchy a kratší životnost stavebních materiálů. Tyto 

nepříjemnosti nastávají u historických staveb a objektů s chybějící funkční 

hydroizolací. Objevují se však i novostavby, jejichž návrhy byly v tomto ohledu 

podceněny, což zapříčinilo celou řadu poruch. Sanace a dodatečné úpravy pak 

bývají komplikované, nadměrně nákladné a poměrně pracné.  

Předmětem předkládané disertační práce jsou provětrávané podlahové 

konstrukce, které jsou v těchto případech běžně využívány, jako doprovodné 

opatření při sanaci vlhkého zdiva. S návrhem soustavy pro odvětrání podlahy se 

pojí celá řada nejasností a je nutné zohlednit mnoho vnějších faktorů, jež mají na 

proudění vliv. Mezi běžně používané konstrukční metody provedení vzduchových 

podlah patří zastropení vodorovnou nosnou konstrukcí.  

V posledních letech se také začíná využívat novodobých plastových tvarovek 

dovážených z Itálie. Možnostmi posouzení proudění vzduchu v první jmenované 

konstrukční metodě již bylo v odborných literaturách určité úsilí věnováno a 

přineslo řadu nových užitečných závěrů. Varianta využívající pokrokových 

plastových elementů doposud nebyla v takové míře zkoumána, a proto se na ni 

zaměřuje tato disertační práce. Navazuje tak na již publikované pokusy o 

mapování proudění a rozšiřuje je o nové poznatky.  

Samotné modelování reálného proudění v podlaze by bylo jistě zálibou všech 

fyziků a matematiků. Ale jak je to v realitě? Jakou roli v zavíření hraje například 

rozmístění otvorů? Jak reaguje na výraznou změnu vnější teploty rychlost 

proudění? Alespoň částečnou odpověď na tyto otázky přináší výsledky rozsáhlého 

měření teplot a rychlostí proudícího vzduchu pod podlahou vybraného objektu.  

Práce je zaměřena na modelování za konkrétních vnějších podmínek. Proudění 

je analyzováno pomocí moderních výpočetních programů (CFM - Ansys Fluent) a 

v terénu experimentálně ověřeno přístrojem Almemo s termoanemometrickými 

čidly.  
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2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

ODVĚTRÁVANÝCH PODLAH 

 

Vlhkost budov je velmi vážným problémem, který je potřeba zodpovědně řešit. 

Vzduchové podlahové soustavy, jež jsou ve styku s podložím, se na našem území 

obyčejně aplikují ve spojitosti se sanací vlhkého zdiva, nebo u některých objektů 

zasažených povodňovou vlnou, či jako ochrana proti radonu.  

Nadměrné působení vody způsobuje narušení vrstev konstrukcí. Obzvláště 

vlhkost, salinita, či účinky nadměrné koncentrace radonu pak mají dopad na 

možnosti využití daného prostoru.  

 
Obr. 1 Příklad nejstarších (4. tisíce let př.n.l. -vlevo) a novodobých (vpravo) 

systémů odvětrání podlah 

U starších objektů, kde hydroizolace v podlahách chybí, či je porušena a 

nefunguje správně, do vrstev podlah proniká vlhkost. Jednotlivé vrstvy se pak 

vzdouvají a jsou napadány hnilobou, houbou, či plísní. 

Důvodů stavu porušení hydroizolace může být hned několik (nadměrná vlhkost 

v podzákladí, nevhodný typ izolace a její narušení, nesprávné napojení, výstavba 

zdí bez izolací apod.). Před navržením způsobu snížení vlhkosti je třeba tyto 

příčiny odhalit. V opačném případě by se mohly v budoucnu způsobit ještě větší 

škody.  

2.1. Princip odvětrání podlahových konstrukcí 

Pochopení základních zákonitostí proudění vzduchu v dutině by mělo být 

nezbytnou součástí znalostí projektantů odvětrávaných podlah. 

SPECIFIKACE PROUDĚNÍ V MEZEŘE 

Pointa systému spočívá v umístění odvětrávané mezery mezi plochu výkopu a 

vnitřní část podlahy. Konkrétně mezi podkladní vrstvu štěrku s betonem a nosnou 

část podlahy.  
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Ideálním stavem je pak proudění malou rychlostí, tak aby byly minimální ztráty 

unikajícího tepla z odváděcích otvorů. Pro odvod vlhkosti je víc jak dostačující i 

velmi pomalé proudění vzduchu. Vzduchová mezera tak umožní odvést vodní 

páru ještě dřív, než stačí zkondenzovat. 

Vstupuje-li do dutiny nádechovým otvorem chladný vzduch, zahřeje se zde a 

může pak pojmout a odvést mnohem více vodní páry, než kdyby byl chladný. Jev 

je dán skutečností, že se zvyšující se teplotou exponenciálně (okamžitě) roste tlak 

syté vodní páry (nasycené páry). Zvýší-li se v dutině teplota vzduchu z teploty v 

exteriéru na střední teplotu v dutině tD, pak tento zahřátý vzduch může obsáhnout 

a z dutiny odvést množství vodní páry dané vztahem: 
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kde R je plynová konstanta R = 8314 [J·K
-1

·kmol
-1

], 

 ps je částečný tlak syté páry při teplotě tD, 

 pex je tlak páry v exteriéru, 

 TD je termodynamická teplota ve vzduch.mezeře TD = tD + 273,15, 

 v  rychlost proudění, 

 d tloušťka mezery, 

 h výška mezi dolním nádechem a horním výdechem. 

 

S rostoucí teplotou v exteriéru se vysoušecí účinek proudícího vzduchu zvyšuje. 

Proudění bude ustávat a klesat k nule až v okamžiku těsně před vyrovnáním 

teploty vzduchu ve vzduchové dutině s venkovní teplotou. Vysoušecí účinky 

mezery jsou při vysokých rychlostech proudění vzduchu v dutině zřejmé. Odvod 

vodních par z dutiny se děje unášením proudícím vzduchem, i difúzí vodních par 

směrem k výdechům. 

 

2.2. Dutiny vytvořené pomocí novodobých tvarovek 

V posledních letech se pro vytvoření vzduchových dutin začíná hojněji využívat 

různě tvarovaných plastových elementů. Pro nižší výšky vzduchových dutin (do 

120 cm) se používají desky s nopy (patentované v Německu ), jež se mezi sebou 

dále svařují, či prošívají. Pro vyšší vzduchové dutiny lze využít skládaných prvků 

(dovážených z Itálie), jež se do sebe vzájemně zasouvají drážkami. Takto 

vyskládané prvky pak slouží jako ztracené bednění, jež po zalití betonem působí 

jako nosná konstrukce pro další již běžné vrstvy podlahy.  
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Schématický příklad takto vytvořené podlahy je vyobrazen na obr.2. Příklad 

využití novodobých plastových tvarovek. 

 

Obr. 2 Příklad využití novodobých plastových tvarovek-IPT desky 

3. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 

PROVĚTRÁVANÝCH PODLAH 

Tato část obsahuje doporučení pro posuzování odvětrávaných podlah, a to nejen 

v rámci platných ČSN. Správné řešení a tedy vhodný návrh by měly zajistit 

současné normy, které jsou závazné. Avšak stav na trhu, kde se nachází stále nové 

revitalizační postupy, situaci nezpřehledňuje. A tak se tyto sanační metody od 

klasického projektování oddělili a jsou minimálně v těch složitějších případech 

závislé čistě na specialistech. Zkušený odborník pak musí učinit mnoho 

posouzení. Mezi ty důležité patří především posouzení tepelně technické. 

S ohledem na tepelně technické posouzení jsou řešené záležitosti 

provětrávaných podlah obdobné s problémy řešenými u dvouplášťových plochých 

větraných střech.  Postupuje se zde dle české technické normy z října 2011 tedy 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 

4. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

1. Vyhodnotit poznatky o posuzování používaných systémů podlahových 

vzduchových dutin. 

2. Prokázat možnosti sledování procesu proudění vzduchu modelováním pomocí 

počítačových programů. 

3. Provést experiment v konkrétních podmínkách stavby k ověření numerických 

řešení jako námět na další pokračování. 

4. Bod 2) a bod 3) zpracovat jako podklad pro stanovení metodiky navrhování 
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PŘÍNOS PRO VĚDU I PRAXI 

 

Přínosem pro praxi je ověření fyzikálních předpokladů a porovnání praktických 

zkušeností a poznatků na vědeckém základu s ohledem na způsob provádění 

provětrávaných konstrukcí k prověření vnitřní pohody uvnitř stavby při zohlednění 

okolních vlivů k předcházení vzniku nežádoucích účinků a vzniku poruch 

stavebních konstrukcí. To se týká nejen návrhů u nových staveb, ale také zásahů v 

rámci sanačních úprav zdiva při eliminaci nadměrné vlhkosti, či radonu.  

V současnosti neexistuje pro praxi obecně použitelná výpočtová teorie popisu 

proudění vzduchu v provětrávaných podlahách. Tuto problematiku komplikují 

především klimatické podmínky a uplatňování pomocných koeficientů. 

 Výše jmenované cíle byly stanoveny s ohledem na množství problémů, 

které vznikají běžným projektantům při návrhu funkčního odvětrávacího systému 

podlah. 

 

5. ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ 

Disertační práce zkoumá proudění v mezeře dvěma způsoby. Přesněji se jedná o 

simulační a experimentální metody. Experimentální vědecký postup představuje 

spolehlivou metodu výzkumu a poskytuje přesné informace o proudění, jako je 

rychlost, teplota, či směr proudění. Oproti simulačním metodám však jejich 

využití v projekční praxi není možné, jelikož samotné měření lze provádět až po 

ukončení stavebních prací, kdy už je podlaha hotová. Tato disertační práce blíže 

představí alternativy posouzení, jež jsou snadno aplikovatelné již v prvopočátku 

navrhování. Jednotlivé výsledky simulací pak budou verifikovány s daty 

naměřenými při experimentálním měření. 

 

Obr. 3 Diagram koncepce metod - CFD simulace a experimentu 
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5.1. Modelování a numerická simulace CFD 

K analýze proudění vzduchu bylo využito komerčního softwaru ANSYS 

FLUENT, který posloužil k sestavení výpočtového modelu, jež obsahuje příslušné 

matematické, fyzikální a technické zákonitosti. Výpočty vycházejí z fyzikálního 

popisu pohybu tekutin, jež jsou dány zákonem zachování hmoty, hybnosti a 

energie. K řešení analýz bylo využito kombinování více výpočtových modelů: „k 

– ε“ a „Enegry“. Těchto modelů bylo využito na 3D geometrii konkrétního objektu 

- odvlhčované historické památky pivovaru Žirovnice z 16. stol. 

5.2. Experimentální metody 

Nedílnou součástí výpočetní metody bude samotné vyhodnocení výsledků. To 

bude v případě trojrozměrných příkladů obzvláště náročnou pasáží, a proto pro 

validaci poslouží experimentální výsledky měření. Jednotlivé parametry 

proudícího vzduchu jsou ověřeny na hraničních plochách vstupních a výstupních 

otvorů prostřednictvím dostupné techniky. 

Experiment probíhal v období 11/2012 až 1/2014 na objektu bývalého pivovaru 

Žirovnice (dnešního muzea knoflíkářství). Pro získání naměřených hodnot bylo 

využito technických prostředků školícího pracoviště Ústavu Pozemního 

stavitelství.  Na měření proudění byl použit kombinovaný univerzální ruční měřicí 

přístroj ALMEMO 2890-9 a thermoanemometrická čidla FVA935TH4. 

 

Graf 1 Průběh rychlostí proudícího vzduchu odvětrávacím otvorem č.1-

jižní fasáda 
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6. VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Souhrn znalostí z uplatnění vědeckých postupů v příbuzných vědních oborech 

naznačují, že zvolené kombinace aplikovaných metod CFD a následné ověření 

experimentálním měřením přináší řadu výhod. Příhodný profesionální program 

Fluent dokáže řešit komplikované geometrie při stanovení komplexních 

okrajových podmínek tak, aby se co nejvíce blížily skutečné realitě a provedení, 

které je u zkoumané podlahy aplikováno. V projekční praxi to znamená zaujmout 

inženýrský postoj k řešení výpočtu. V jednodušších případech lze simulaci 

urychlit kombinací výpočtů v rovině se simulacemi v prostoru. 2D mezivýpočty 

proudění (např. v programu Fluent, případně Mezera 2011) mohou snížit 

náročnost, již tak velmi pracného zavádění okrajových podmínek pro 3D model 

CFD simulace. Jelikož statistiky uvádí, že přibližně až ¼ roku na území České 

republiky panuje bezvětří (avšak v horských oblastech to může být jen 8dní v 

roce- dle ČHMÚ) byly výpočty omezeny („na stranu bezpečnou“) na tento (pro 

proudění) nepříznivý stav.  

Po výpočtu v programu Fluent v rámci „Post Processingu“ proběhlo 

vyhodnocení výsledků numerické simulace prostřednictvím zobrazení vyplněných 

kontur proudových veličin rychlosti a teplotního pole (v příloze dále proudnice, 

vektory rychlosti apod.). Pro potřeby validace a verifikace bylo také využito 

funkce vypsání maximální hodnoty pro rychlost a teplotu na hraniční rovině 

otvorů. Tato rovina odpovídá místu, v kterém bylo měřeno při experimentální 

měření. Jednotlivé entity byly zobrazovány ve vhodně volených řezech vedených 

středovými osami přívodního potrubí a osou výšky dutiny. 

6.1. Vyhodnocení analýzy pro teplotu v exteriéru  Te = -5 °C, zima 

V následující analýze jsou vykreslovány kontury průběhu teplot a rychlostí v 

dutině odvětrávané podlahy pivovaru v zimě při teplotě venkovního vzduchu Te = 

-5 °C. 

 

Obr. 4 Diagram koncepce metod - CFD simulace a experimentu 
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Vzhledem k vyobrazenému rozložení teplot (viz. obr. 4) v mezeře odvětrávané 

podlahy je patrné, že takto chladný vzduch vstupující do podlahy bude v zimních 

měsících ochlazovat vzduch v dutině. V návaznosti tak budou nerovnoměrně 

ochlazovány i okolní konstrukce v blízkosti os proudů. Se změnou teplot v daných 

místech je vhodné uvažovat i při návrhu vrstev podlahy nad mezerou. Vzhledem 

k reakci stavebních materiálů na změnu teploty (změna objemu, a pod), je vhodné 

při dilataci jednotlivých vrstev podlahy uvažovat všechny důsledky 

nerovnoměrného ochlazování. 

 

Obr. 5 Vyobrazení kontur rychlosti pro  Te= -5 °C 

Dále je patrné, že u takto rozměrné podlahy dojde k dohřátí přiváděného 

vzduchu (na střední teplotu dutiny) ještě před nasátím vzduchu odváděcím 

otvorem. Při experimentálním měření byly měřeny teploty odváděného vzduchu 

(po dobu 10min) při vnější teplotě vzduchu  θem= -4,7 °C . Průměřná rychlost  z 

naměřených hodnoty činila pro otvor č.1 vO1=0,593 m/s  a otvor č.2  

vO2= 0,542 m/s a odváděný vzduch měl teplotu θO =0,65 °C.  

CFD analýza na hraniční oblasti zaznamenala maximální hodnotu teploty na 

výstupu TOS=273,7864 K (TOS=0,6364 °C) a rychlost vOS=0,715 m/s. Rozdíl 

naměřených hodnot rychlosti je tedy 17 % (otvor č.1) a 25 % (otvor č.2) oproti 

maximální rychlosti ze simulace. Teplota byla naměřena vyšší cca o 3%. 

Z vyobrazených kontur rychlosti (obr. 5) je zřejmé, že v podlahové vzduchové 

mezeře ve středu mezi přívodní otvory nejsou patrné kontury rychlosti (pohyb 

vzduchu je menší než 1.10
-3

 m/s). V těchto místech dochází ke zpomalení proudu 

vzduchu pod rychlost 0,001 m/s a mohla by zde hrozit kumulace kondenzátu a 

jeho namrzání.  
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6.2. Vyhodnocení analýzy pro teplotu v exteriéru  Te=0 °C, 

podzim 

V následující analýze jsou vykreslovány kontury průběhu teplot a rychlostí 

v dutině odvětrávané podlahy pivovaru při podzimní teplotě venkovního vzduchu 

Te= 0 °C. 

 

Obr. 6 Vyobrazení kontur průběhu teplot v mezeře pro  Te= 0 °C 

Vyobrazené rozložení teplot (viz. obr. 6) v mezeře odvětrávané podlahy 

prokazuje, že při venkovní teplotě vzduchu okolo bodu mrazu již nebude hrozit 

namrzání kondenzátu v prostoru podlahové vzduchové dutiny. K nepříznivému 

ochlazování okolních konstrukcí v blízkosti os proudů však bude docházet stále. K 

dohřátí přiváděného vzduchu na střední teplotu dutiny dochází dříve než 

v předchozím případě (při Te= -5 °C).  

Při experimentálním měření byla měřena teplota odváděného vzduchu při 

vnější teplotě θem= 0,1 °C. Průmětná rychlost z naměřených hodnoty činila pro 

otvor č.1 vO1=0,381 m/s  a otvor č.2  vO2=0,331 m/s a odváděný vzduch měl 

teplotu θO=5,9 °C. CFD analýza na hraniční oblasti zaznamenala maximální 

hodnotu teploty na výstupu TOS=278,6895 K tedy TOS=5,54 °C. Rychlost dle 

simulace vOS = 0,389 m/s. 
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Obr. 7 Vyobrazení kontur rychlosti pro  Te= 0 °C 

Rozdíl naměřených hodnot rychlostí je tedy cca 2% (otvor č.1) a 15% (otvor 

č.2) oproti maximální rychlosti ze simulace. Teplota byla naměřena vyšší cca o 

6,5%. Z vyobrazených kontur rychlosti (obr. 7) je zřejmé, že v mezeře na straně 

přívodních otvorů jsou stále patrná prázdná místa kontur rychlostí (v < 0,001 m/s), 

a dutina je tak navzdory nižší rychlosti v ploše lépe provětrávána, než 

v předchozím případě.  

6.3. Vyhodnocení analýzy pro teplotu v exteriéru  Te = 15 °C - 

Jaro 

V následujícím zobrazení jsou vykreslovány kontury průběhu teplot a rychlostí 

v dutině odvětrávané podlahy pivovaru při jarní teplotě venkovního vzduchu 

Te=15 °C. 

 

Obr. 8 Vyobrazení kontur průběhu teplot v mezeře pro  Te= 15 °C 
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Vyobrazené rozložení teplot (viz. obr. 8) v mezeře odvětrávané podlahy 

prokazuje, že již nedochází k nepříznivému ochlazování okolních konstrukcí 

v blízkosti os proudů. K dohřátí přiváděného vzduchu na střední teplotu dutiny 

dochází okamžitě po vstupu do dutiny. Při experimentálním měření byla měřena 

teplota odváděného vzduchu při vnější teplotě θem = 15,0 °C. Průmětná rychlost 

z naměřených hodnoty činila pro otvor č.1 vO1=0,108 m/s  a otvor č.2  

vO2=0,091 m/s a odváděný vzduch měl teplotu θO=16,2 °C. CFD analýza na 

hraniční oblasti zaznamenala maximální hodnotu teploty na výstupu 

TOS=288,5358 K tedy TOS=15,39 °C. Rychlost dle simulace vOS = 0,101 m/s. 

 

Obr. 9 Vyobrazení kontur rychlosti pro  Te= 15°C. 

Rozdíl naměřených hodnot rychlostí je tedy cca 7 % (otvor č.1) a 5 % (otvor 

č.2) oproti maximální rychlosti ze simulace. Teplota byla naměřena vyšší cca o 

5%. Z vyobrazených kontur rychlostí (obr. 9) je zřejmé, že v mezeře na straně 

přívodních otvorů jsou opět více patrná prázdná místa kontur rychlostí, a 

podlahová vzduchová dutina je tak ve své ploše hůře provětrávána, než 

v předchozím případě. 

 

Obr. 10 Měření při teplotě θe= 15 °C 
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6.4. Vyhodnocení analýzy pro teplotu v exteriéru  Tem = 20-24 °C, 

léto 

Při pokusech o měření za letních venkovních teplot v rozmezí θem = 18 až 

24 °C nebylo možné v bezvětří naměřit relevantní údaje. Rychlost vzduchu 

vystupujícího z dutiny podlahy pivovaru byla tak malá, že nebyla dostupným 

měřícím zařízením měřitelná. Při měření byly využity thermoanemometrická čidla 

FVA935TH4 s měřicím rozsahem: 0,050 až 20,000 m/s a je tedy zřejmé, že 

rychlost se musela pohybovat pod hranicí vO1,2 < 0,050 m/s.  

V následujícím zobrazení jsou vykreslovány kontury průběhu teplot a rychlostí 

v dutině odvětrávané podlahy pivovaru při teplotě venkovního vzduchu Te=22 °C. 

 

Obr. 11 Vyobrazení kontur průběhu teplot v mezeře pro  Te= 22 °C 

Vyobrazené rozložení teplot (viz. obr. 11) v mezeře odvětrávané podlahy 

ukazuje, že v podlaze nedochází k žádným velkým výměnám teplot, jelikož 

rozdíly okrajových podmínek nejsou tak razantní. 

Z vyobrazených kontur rychlosti (obr. 12) je zřejmé, že téměř v celé mezeře 

jsou prázdná místa kontur rychlostí (proudění je menší než 0,001 m/s), a 

podlahová vzduchová dutina tak není ve své ploše provětrávána. Tato simulace 

plně potvrzuje úsudek z experimentálního měření. Rychlost je tak pomalá, že ji 

čidla FVA935TH4 již nedokáží změřit. 
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Obr. 12 Vyobrazení kontur rychlosti pro  Te= 22°C 

6.5. Vyhodnocení analýzy pro teplotu v exteriéru  Te = 35 °C, 

horké letní dny 

 

V následujícím zobrazení jsou vykreslovány kontury průběhu teplot a rychlostí 

v dutině odvětrávané podlahy při extrémně horkých letních dnech  za venkovní 

teploty vzduchu Te=35 °C. 

 

Obr. 13 Vyobrazení kontur průběhu teplot v mezeře pro  Te= 35 °C  

Z vyobrazeného rozložení teplot (viz. obr. 13) v mezeře odvětrávané podlahy je 

zřejmé, že v extrémně teplém počasí dochází k otočení směru proudu. Tento jev 

potvrdilo i experimentální měření. V takovém případě se ze stávajících nasávacích 
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otvorů umístěných ve spodní části stavby stávají otvory odváděcí a z otvorů 

výstupních (umístěných výše na opačné straně objektu) jsou otvory přívodní. 

Tento jev však nastává pouze na několik málo hodin v ojediněle extrémně teplých 

letních dnech. Pokud by tento jev bylo třeba eliminovat, nabízelo by se řešení v 

podobě zpětné klapky. Při experimentálním měření byla měřena teplota 

odváděného vzduchu při vnější teplotě θem= 35,4 °C . Průmětná rychlost 

z naměřených hodnot činila pro otvor č.1 vO1= -0,432 m/s  a otvor č.2  vO2= -

0,505 m/s. Teplota odváděného vzduchu kolísala v rozmezí θO=20~24 °C. CFD 

analýza na hraniční oblasti zaznamenala maximální hodnotu teploty na výstupu 

TOS=296,9096 K  tedy TOS=23,76 °C. Rychlost dle simulace vOS = -0,840 m/s. 

 

Obr. 14 Vyobrazení kontur rychlosti pro  Te= 35 °C 

Rozdíl naměřených hodnot rychlosti je tedy cca 49 % (otvor č.1) a 40 % (otvor 

č.2) oproti maximální rychlosti ze simulace. Teplota ze simulace pak spadá do 

horní hranice rozmezí experimentálně měřených hodnot. Kolísání teplot při této 

extrémní situaci si lze vysvětlit několika způsoby. Nejpravděpodobněji se jeví 

fakt, že se zvětšující rychlostí se zvětšují i turbulence. Zvětší se i zavíření, které 

pak pravděpodobně střídavě strhává proudy z různě ochlazovaných míst dutiny. 

To pak může mít za následek kolísání teplot. V případě CFD by tedy bylo vhodné 

řešit výpočet jako neustálené proudění. 
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7. ZÁVĚRY  

Předním cílem disertační práce bylo prokázat možnost sledování procesu 

proudění vzduchu v konkrétních podlahách modelováním pomocí výpočetních 

programů. Především pak při bezvětří ve větraných podlahových vzduchových 

dutinách vytvořených novodobými plastovými prvky. Na řešení byl aplikován 

speciální software pro CFD simulaci Ansys Fluent, v němž byly zpracovány 

příklady trojrozměrné analýzy za různých vnějších podmínek.  

Pro validaci numerického řešení bylo využito dostupných i vlastních 

experimentálních výsledků. Hodnoty z jednotlivých simulací byly souběžně 

porovnávány s daty experimentálního měření. Lze konstatovat, že výsledky 

výpočetního programu Fluent vykazovaly slibnou shodu s experimentem. 

Obzvláště spolehlivých simulací pak bylo dosaženo za běžných denních teplot 0-

24 °C. Směrem k extrémům vnějších teplot, např. -5 °C a +35 °C, se naopak rozdíl 

ve výsledcích dostával i přes hranici 20 %. Pro přesnější výsledky by bylo vhodné 

řešit výpočet jako neustálené proudění. Je však třeba zvážit časové možnosti a 

stupeň využití takových výsledků.  

Hlavní příčinu rozdílných výsledků lze přisoudit nedostatečnému nastavení 

výpočtového modelu. Mezi další příčiny může patřit například i neměřitelné 

množství vodních par uvolňujících se z podloží během měření, nedokonalost 

realizace sanací, měnící se vlhkost vzduchu, apod. Nicméně příčin sinusového 

charakteru může být i více, což je při měření na reálných objektech 

všudypřítomným problémem. To však nemění nic na faktu, že komerční software 

Fluent zřetelně prokázal schopnost sledování procesu proudění a zároveň poskytl 

unikátní možnost náhledu na stav dění uvnitř vzduchové dutiny. Prostřednictvím 

CFD metody je tak možné sledovat charakteristické rysy vzduchových 

podlahových systémů, jež jsou pouhým okem jinak nepozorovatelné.    

Vyobrazením teplotního pole uvnitř podlahové vzduchové dutiny lze předvídat 

konstrukce, jejichž funkce by mohla být ohrožena vlivem nasávání studeného 

vzduchu z exteriéru. Fluent tak dává možnost zapracovat, v rámci projekčního 

návrhu, zateplení dotčených částí konstrukcí. Může tak být zamezeno neblahému 

snížení okolních povrchových teplot v koutu podlahy a obvodového zdiva. 

V opačném případě by hrozil vznik mohutné kondenzace na vnitřním povrchu.   

Z analýz za bezvětří je patrné, že rychlost proudění v dutině se od venkovní 

teploty cca 20 °C zvětšuje s klesající teplotou, přičemž nejvyšší rychlosti bude 

proudění dosahovat v extrémně chladných zimních dnech. Nejteplejší letní dny 

mohou naopak ve svém odpoledním teplotním extrému způsobit neblahý efekt 

otočení směru proudu vzduchu. Okamžik, kdy se z nasávacích otvorů stávají 

odváděcí otvory, však nastává jen na několik málo hodin během několik málo 

vysoce nadprůměrných teplých dnů. Proto není nutné se tohoto výjimečnému 

stavu nadmíru obávat. 
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Dále byly v disertační práci popsány poznatky o současném stavu navrhování a 

posuzování podlahových vzduchových dutin, přičemž bylo poukázáno na některé 

nedostatky či problémy, které se s návrhem pojí.  V téže části jsou uvedena 

doporučení pro posouzení podlah v rámci posledního vydání platné normy ČSN 

73 05 40-2 Tepelná ochrana budov. U podlah využívajících plastových tvarovek je 

postup posouzení obdobný jako u zastropené podlahové vzduchové dutiny.  

Do velkých problémů se projektanti dostávají již při samotném navrhování 

vzduchového systému dle návodů výrobců. V disertační práci je nastíněno, jak 

velkou komplikací může být návrh výšky vzduchové podlahové dutiny pro 

klasický rozměr místnosti 4 x 5 [m]. Ze srovnání tří veřejně dostupných návodů, 

takřka obdobných systémů, vyplynula naprostá nejednotnost. Pro stejnou plochu 

podlahové vzduchové dutiny jsme dostali tři různé hodnoty její výšky - 20, 70 a 

100 [mm]. 

7.1. Význam práce pro praxi 

Uvedené metody sledování procesu proudění vzduchu pro praxi znamenají 

nový přístup ke komplexnímu návrhu odvětrávaných vzduchových dutin z 

novodobých plastových tvarovek. Využití metod připadá v úvahu především u 

všech stávajících objektů, u kterých je v plánu sanace vlhkého zdiva. Zde obvykle 

dochází k zásahu do podlahových konstrukcí a nabízí se tedy užití novodobých 

plastových tvarovek jako doprovodného opatření k celkové rekonstrukci.  

Odvětrávací systém však bude potřeba vhodně navrhnout. I když projektant 

dodrží z praktického hlediska základní principy pro úspěšnou aplikaci a navrhne 

správné převýšení vtokových otvorů, jejich umístění ve směru převládajících vlivů 

větru a dodrží doporučenou min. výšku dutiny, tak i přesto ji nelze s jistotou 

označit za funkční. Až pomocí CFD analýzy jsme schopni zajistit funkčnost 

odvětrání a dopředu vypátrat slabá místa návrhu. Například místa, kde by mohlo 

docházet k nedostatečnému proudění, nebezpečnému ochlazování konstrukcí 

apod. Následně je pak možné zapracovat patřičné změny do projektu ještě před 

započetím výstavby a předejít tak pozdějším problémům. V praxi by se např. 

v mrazivém období mohla uměle snižovat rychlost proudění, aby nedocházelo 

k tak výraznému promrzání.  Případně za extrémního horka uzavřít horní výdech 

vzduchu tak, aby nedocházelo k otočení proudu a ke kondenzaci uvnitř vzduchové 

dutiny.  

Numerickou simulací je tedy možné modelovat varianty pro optimální návrh a 

provedení systému odvětrání. Přínosem je samotné ověření použitelnosti již 

známé, dosud nepoužité CFD metody pro pozorování proudění ve 

vzduchové mezeře vytvořené novodobými tvarovkami. Novým a užitečným 

přínosem je i důkaz, že zmiňovaná metoda může být v praxi úspěšně aplikována 

na kterékoli podlaze tohoto typu. Výjimečností uvedeného postupu je již samotné 

vyobrazení, které bez aplikování numerické technologie proudění, ve skutečnosti 

nemůžeme nikdy zobrazit.  
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Díky CFD programům tak lze teoreticky modelovat působení okolních vlivů na 

proudění v prostoru vzduchové dutiny a následně si promítnout, jak na ně celý 

odvětrávací systém reaguje. V součtu působení vnějších vlivů a vnitřních 

vložených překážek jako např. nopy desek a stojné nohy prvků, lze dostat 

dokonalý přehled o stavu proudění v jakémkoliv bodě vzduchové dutiny. 

7.2. Možnosti dalšího pokračování v dané problematice  

Jednotlivé kapitoly disertační práce zabývající se numerickými a 

experimentálními metodami byly zpracovány dostatečně podrobně, aby mohly být 

využity jako výchozí bod pro další pokračovaní. Analogické postupy výpočetní 

simulace ověřené experimentem a komplexně provedené na větším počtu 

odvětrávaných vzduchových podlah by společně mohly sloužit jako podklad pro 

stanovení metodiky navrhování a posuzování podlahových vzduchových dutin.  
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10. ABSTRACT 

Air insulation, especially its efficiency, is often underestimated and most often 

it is recommended as combination of several methods by our experts. It is known 

that flowing air used to eliminate excessive humidity in lower construction is 

insignificantly promoted. Already our ancestors in ancient Rome had experience 

with implementation of air insulations. However, nowadays such design is 

connected with many doubts and it forces us to use sense, especially knowledge of 

construction physics. So it urges higher technical precision when designing 

functional ventilation system. Each building is actually a unique object, with 

regard to its position and used properties, that is why certain natural conditions 

must be accepted when designing. It is more complicated and figuratively 

speaking it can be written in c. 20 equations of twenty unknowns. Other problems 

arise in unknown coefficients to individual parameters and their effects. From 

another point of view it is the issue of changing air during the day, passing fronts, 

annual cycles and all of these in relation to internal environment of the building, 

materials used in the construction, land properties of rocks, and last but not least, 

relation to the terrain around the building. Then there are the effects of the 

building's altitudes etc. In total they are cycles with sine character of dampening 

and drying. 

The thesis discusses how to test the functionality of AIR insulations designed 

for the floor ventilation in historic buildings and follows on from the previously 

published articles. A flow analysis is being performed on an object of the city of 

Žirovnice which has been registered in the list of cultural monuments and was 

built as a brewery in the years 1589-1592 on the site of an older medieval 

building. This article brings new air-flow element. The aim of the article is to 

analyse in detail the air flow in a specific floor void with the aid of modern CFD 

programs and experimental measurements using the ALMEMO device. 
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