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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. 
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1 Úvod 
 

 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.  
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2 Přehled o současném stavu problematiky  
 

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. 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.[1]. 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. 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 [2], Sedlák a Mráček [3], nebo například Zhen Zeng a kol. [4], 
kteří simulovali přirozené větrání v dvojité fasádě se žaluziemi.   

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. [5]. Sanjuan 
a kol. [6], použili pro experimentální ověření proudění vzduchu metodu PIV1.  
Spolupracovali i na energetickém posouzení chování provětrávaných fasád so 
Suárez a kol. [7], 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. [8] zaměřený na ověření modelu provětrávané fasády. 
Dva typy provětrávaných fasád s odlišností v provedení obkladu vyhodnocuje 
                                                           
1
 PIV – Particle Image Velocimetry 

 
26 

 

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. Závěry pro praxi a další rozvoj vědy 
 

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.  

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. 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. 

Spojením poznatků získaných v průběhu zpracování disertační práce 
vznikl systém provětrávané fasády, který je spoluautorským patentovým 
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článek Sanjuan a kol. [9], 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. [10]. Pravděpodobně nejčastěji používaným materiálem pro oba zmíněné 
typy větraných fasád je keramický obklad, jehož výhodou je nízká cena 
a trvanlivost. Posouzením větrané fasády s keramickým obkladem bez 
otevřených mezer ve středomoří se zabývá článek Stazi a kol. [11]. 
 Další oblastí je aplikace energeticky aktivních prvků na průčelí 
provětrávaných fasád za účelem dosažení energetické soběstačnosti řešeného 
objektu. Kromě použití fotovoltaických panelů nacházejí využití solární 
kolektory, nebo PCM materiály. Využitím materiálů s fázovou změnou se ve 
svém článku zabývá Gracia a kol. [12], 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. [13]. 
 Součástí 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. [14]. 
Přehled o problematice numerického modelování provětraných fasád uvádí 
článek Gracia a kol. [15], kde popisuje přístupy k dvojitým 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.         

Jak vyplývá ze zvoleného názvu, práce je zaměřená na proudění vzduchu 
v mezeře provětrávané fasády a jejich specifických detailech. Z pohledu 
certifikace systémů větraných fasád jsou dnes kladeny přísné požadavky 
z hlediska stability a odolnosti konstrukce. Na samotnou funkčnost tohoto celku 
se v našich podmínkách nekladou prakticky žádné nároky. Následkem toho jsou 
často nevhodně provedené části konstrukce, nebo je i celkové konstrukční řešení 
nosného roštu fasády nevhodné pro přirozené provětrání mezery. Proudění 
vzduchu v mezeře má přitom významný vliv na teplotu opláštění, přehřívání 
interiéru i okolí objektu. 
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3 Cíle disertační práce 
 

Disertační 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.  

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.  

Cílem disertační 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 efektivnost použití nízkoemisních materiálů 
v konstrukcích osluněných provětrávaných fasád. 

Cílem práce je ideový návrh optimalizované konstrukce provětrávané 
fasády, která by zabezpečovala 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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Obrázek 20 - Řez objektem s pasivním systémem větrání opláštění 

 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. 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. 

 
Obrázek 21 - Axonometrie dutinového panelu 
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Na základě výsledků měření možno konstatovat, že použití reflexní folie ve 
skladbě provětrávané fasády má významný vliv na snížení přehřívání opláštění 
budov. 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.  
 

5.9  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“ evidován jako patent číslo 305960 a „Dutinový panel pro vzduchotěsné 
větrací systémy opláštění budov“ evidován jako patent číslo 305961.  
 

 Pasivní systém větrání opláštění budov 
Základní funkcí systému je odvedení tepelné energie z konstrukce 

v letním období a přivedení tepelné energie do konstrukce v zimním období. 
 Příbuzným řešením je 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 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 hromadění přehřátého vzduchu 
v horní části systému, kde je nejvíce nežádoucí. Tento systém může být 
v závislosti na provedení nevhodný i z hlediska difúzní otevřenosti konstrukce. 

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

4.1 Výpočetní přístupy  
 

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“. [16]   

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. 

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 
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kolem fasády z exteriérové strany, obkladem fasády, parapetem případně 
větracími mřížkami.  

 

Obrázek 1 - Geometrie numerických modelů 

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. [7] 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.  

Výpočetní síť je vytvořena propojením, nebo importováním geometrie 
(Obrázek 2) do podprogramu pro tvorbu sítě – Mesh. Tvorba výpočetní sítě 
zahrnuje mnoho aspektů a značnou mírou ovlivňuje přesnost výsledků simulace. 
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větranou mezeru v obou případech a oslněného povrchu obkladové desky. 
Výsledky měření spektrální reflektance povrchů experimentálního modelu jsou 
znázorněny na obrázku 18. 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%. 

 

Obrázek 18 - Spektrální reflektance povrchů 

 
Obrázek 19 Průběh teplot, P1 a P2 – teplota obkladu, P3 a P4 – teplota folie 
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5.7 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 [18]. Tyto folie 
jsou dnes běžně dostupné a jejich cenový rozdíl vůči „klasickým“ foliím je 
zanedbatelný. Cílem studie je posoudit jak významný je vliv reflexní folie na 
přehřívání vnitřního pláště budovy, které má dopad na vnitřní prostředí budovy. 

 
Obrázek 17 - Průběh teploty vzduchu a konstrukcí ve svislém řezu. VP – vnitřní 

plášť 

Z průběhu teploty na obrázku 17 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 zvyšuje teplotu 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 obkladu. 

 
5.8  Experimentální posouzení vlivu reflexí folie ve skladbě 

provětrávané fasády na letní přehřívání opláštění budov 
 

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. Pro lepší 
interpretaci výsledků bylo potřebné změřit emisivitu povrchů obklopujících 

Bez reflexní 
folie 
S reflexní 
folií 
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Obrázek 2 - 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“. [17] 
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. 
  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 zmenšuje elementy sítě jak ve směru ke 
zvolenému povrchu tak i v kolmém směru podél tohoto povrchu. 

 
4.2 Experimentální měření 

 

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

Potřeba vytvoření dvou sekcí fasády vyplynula z proměnných podmínek 
vnějšího prostředí. To neumožňuje provést měření s určitým nastavením, 
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následně provést změnu nastavení a porovnat výsledky měření, nakolik ke zcela 
stejným okrajovým podmínkám při prvním nastavení nikdy nedojde. Je to 
následkem proměnlivosti vlivu počasí v exteriérových podmínkách. Při měření 
na dvou sekcích fasády je tento problém odstraněn, měření probíhá ve stejném 
čase za stejných okrajových podmínek. 

Experimentální model tvoří dva totožné panely provětrávané fasády. 
Z tohoto důvodu bude popisována geometrie jednoho panelu fasády.  

Základní konstrukcí panelu je dřevěný rám tloušťky 100 mm. Tloušťka 
svislých desek je 30 mm, délka 1480 mm. Vodorovné prvky jsou z OSB desek 
tloušťky 10 mm a délky 600 mm. Na rám jsou zboku připevněny posuvné desky 
tvořící boční stěny větrané mezery. Desky mají šířku 100 mm, tloušťku 20 mm a 
výšku 1500 mm.  

 

Obrázek 3 - Schéma jednoho rámu, který tvoří základ panelu větrané 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 3. 

Dřevěný rám je vyplněn tepelnou izolací tloušťky 100 mm. Šířka rámu je 
540 mm a výška 1480 mm. Tepelná izolace je překryta difuzně otevřenou 
pojistnou folií. Panel s tepelnou izolací opatřen difuzní folií je zobrazen na 
obrázku 4. 
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Obrázek 16 - Teplota a rychlost vzduchu ve větrané mezeře, teplota a rychlost 

venkovního vzduchu v posuzovaném období 

Tabulka 2 - 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 způsobeny vlivem zastínění od 

sousedního objektu na západní straně od experimentálního modelu.  
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. Závěrem 
lze konstatovat, že otevřené mezery obkladu osluněných provětrávaných fasád 
mají za následek zvýšení teploty a snížení rychlosti proudění vzduchu ve větrané 
mezeře. 

T
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 [°
C

] 

Čas [hh:mm] 
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.s
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] 

Teplota vzduchu  
s mezerami [°C] 
Teplota vzduchu 
bez mezer [°C] 
Teplota vn ějšího 
vzduchu [°C] 
Rychlost vzduch 
s mezerami [m/s] 
Rychlost vzduch 
bez mezer [m/s] 
Rychlost v ětru 
[m/s] 
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Tabulka 1 - Shrnutí měření rychlosti proudění. (Průměr ze všech naměřených 
hodnot) 

Varianta Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 

Lokální  

zúžení 

bez 
zúžení 

zúžení bez 
zúžení 

zúžení bez 
zúžení 

zúžení bez 
zúžení 

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 grafu na obrázku 15 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. 
 

5.6  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.  

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.  
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Obrázek 4 - Panel větrané fasády bez obkladu 

 Experimentální model je osazen čidly. Příklad schémy zapojení čidel je 
uveden na následujícím obrázku 5. 
 

 

Obrázek 5 - Schéma zapojení čidel při měření na experimentálním modelu 
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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. 
 

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

 

Pro účel vyhodnocení vlivu mřížky byl vytvořen model vypočtený 
v programu Ansys/CFX. 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 byly otvory 
volné v celém profilu. 

Cílem srovnání je stanovit, zda má smysl zabývat se v rámci návrhu 
provětrávaných fasád optimalizací větracích mřížek. Výsledkem je vyhodnocení 
efektu větrací mřížky na proudění a teplotu vzduchu u odváděcího otvoru. 

Pro názornější vzájemné srovnání rychlosti proudění vzduchu a teploty 
vzduchu u posuzovaných případů byly dále vyhodnoceny grafy příčných profilů 
sledovaných veličin. Obrázky 6 a 7 zobrazují grafy, které tvoří příčný profil ve 
vzdálenosti 100 mm pod parapetem (nebo 1400 mm nad vstupním otvorem). 
Profily zahrnují pouze větranou mezeru.  

 
Obrázek 6 - Srovnání příčného profilu teplot vzduchu ve větrané mezeře 

Větraná mezera x  [ mm] 

T
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 [ 
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 ] 

S mřížkou  
Bez mřížky 
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Z výsledků vyplývá, že vliv geometrie parapetního plechu a jeho pozice je 
významná. 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. 
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. 

 

5.5  Vliv lokálního zúžení mezery na funkčnost konstrukce osluněné 
provětrávané fasády  

 
V rámci studie bylo na jednom panelu 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 5. 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. 

 
Obrázek 15 - Graf závislosti mezi plochou větracích otvorů  

a rychlosti proudícího vzduchu 

Podíl plochy v ětracích otvor ů k celkovému pr ůřezu větrané mezery 
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Z průběhů naměřených výsledků zobrazených na grafech je zřejmá 
tendence vyššího zvýšení teploty vzduchu ve větrané mezeře osazené mřížkou 
s menší otevřenou plochou. 

 

5.4  Experimentální posouzení vlivu geometrie odváděcího otvoru 
na proudění a teplotu vzduchu v mezeře provětrávané fasády 

 

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.  

 
Obrázek 13 - Průběh teplot vzduchu  

 
Obrázek 14 - Rychlost proudění vzduchu 
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Obrázek 7 - Srovnání příčného profilu rychlosti proudícího vzduchu ve větrané 

mezeře 

Z výsledků simulací je zřejmý negativní dopad na funkčnost konstrukce 
provětrávané fasády. U varianty s použitím větracích mřížek došlo k výraznému 
snížení rychlosti proudícího a značnému zvýšení teploty vzduchu v mezeře.  
 

5.2  Numerická studie vlivu větracích mřížek na proudění vzduchu 
v konstrukci provětrávané fasády 

 

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.  

 
Obrázek 8 - Geometrie modelu (axonometrie) 
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Obrázek 9 - Teplota proudění podél horizontální osy větrané mezery 

 
Obrázek 10 - Rychlost proudění podél horizontální osy větrané mezery 

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. 
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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5.3 Vliv větracích mřížek na proudění vzduchu v mezeře 
provětrávané fasády – experimentální studie 

 

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. Celkově byly posuzovány tři druhy větracích 
mřížek s podílem otevřené plochy 40 %, 53 % a 70 %.  

 
Obrázek 11 - Experimentální model: pohled, řez. 

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

 
Obrázek 12 - Denní průběh teplot v provětrávaných mezerách panelů a teplota 

vzduchu v exteriéru (Panel 2 osazen Mřížkou 1) 


