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Abstrakt 

V článku je představen dynamický model současného šíření tepla a vlhkosti, jenž je 

použit ve dvou praktických příkladech. První příklad popisuje, jaký vliv na šíření tepla 

má sluneční záření dopadající na stěnovou konstrukci. Druhý příklad ukazuje, jak 

rychle bude vysychat mokrá stěnová konstrukce v závislosti na její vnější povrchové 

úpravě. 

Abstract 

The dynamic hygrothermal model of coupled heat and moisture transport in materials 

is described and it is used in two practical examples. The first example describes the 

influence of solar radiation on heat transport in a wall assembly. The second example 

shows how quickly the moist wall assembly will dry out depending on different 

exterior finishes. 
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ÚVOD 

V současné době se stále nejčastěji hodnotí stavební konstrukce z hlediska šíření 

tepla a vlhkosti pouze ve  stacionárním stavu, a tím se zanedbávají některé fyzikální 

jevy (akumulace tepla, záření, latentní teplo, akumulace vlhkosti, atd.), které mají 

významný vliv na šíření tepla a vlhkosti ve stavební konstrukci. Tyto fyzikální jevy se 

bohužel zanedbávají i při hodnocení energetické náročnosti budovy. 

Šíření tepla 

Šíření tepla stavebními konstrukcemi budovy se v současné době hodnotí nejčastěji 

pouze pomocí součinitele prostupu tepla U [W/(m2K)], případně jako průměrný 

součinitel prostupu tepla celé obálky budovy Uem  [W/(m2K)] [1]. Oba součinitelé 

vycházejí z 1. Fourierova zákona (1), kde jedinou tepelnou charakteristickou 

použitých materiálů v konstrukci je součinitel tepelné vodivosti λ [W/(m.K)].  
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  (1) 

kde  q  je hustota tepelného toku v [W/m2,] 

 λ je součinitel tepelné vodivosti v [W/(m.K)], 

 U je součinitel prostupu tepla v [W/(m2.K], 

Rsi, Rse jsou odpory při přestupu tepla na vnitřní, vnější straně konstrukce 

v [m2.K/W] 

 R je tepelný odpor konstrukce v [m2.K/W], 

 T je teplota v [°C].  

Použití jedné tepelné charakteristiky materiálu zabudovaného do konstrukce – 

součinitele tepelné vodivosti λ – je fyzikálně správné pouze tehdy, pokud na obou 

stranách konstrukce uvažujeme konstantní okrajové podmínky, tj. konstantní vnitřní a 

vnější teplotu vzduchu (Obr.1a). 
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Obr. 1 Průběh teploty napříč konstrukcí, a) podle norem ČSN 730540, b) podle skutečnosti. 

Ve skutečnosti je stavební konstrukce zatížena proměnlivými okrajovými 

podmínkami, které se mění každým okamžikem. Šíření tepla stavební konstrukcí je 

proto ovlivňováno i množstvím akumulovaného tepla v jednotlivých materiálech 

stavební konstrukce (Obr.1b). Množství akumulovaného tepla závisí na dalších 

charakteristikách použitých materiálů, a to na objemové hmotnosti [kg/m3] a na 

tepelné kapacitě materiálu [J/(Kg.K)]. 

Šíření tepla konstrukcí ovlivňuje nejenom proměnlivá teplota vnějšího a vnitřního 

vzduchu, ale i sluneční a dlouhovlnné záření působící na vnější povrch obálky 

budovy (viz Obr.2).   

 
Obr. 2. Průběh teploty stěnou.  DET a) bez vlivu slunečního záření;  DET b) s vlivem slunečního 
záření.  
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Navíc v materiálech ve skutečné konstrukci se vyskytuje určité množství vlhkosti, 

které má nezanedbatelný vliv na šíření tepla. Součinitel tepelné vodivosti λ je závislý 

na množství vlhkosti v materiálech. Hodnota součinitele tepelné vodivosti se výrazně 

zvyšuje se vzrůstajícím množství vlhkosti, a to hlavně u některých tepelně izolačních 

materiálů jak ukazují měření prováděná F. Mrlíkem [2], (viz Obr.3).  

 
Obr. 3 Závislost součinitele tepelné vodivosti λ v [W/(mK)] dvou izolačních materiálů na množství 
vlhkosti v materiálu v [kg/m3] pro různé objemové hmotnosti izolačních materiálů [2]. 

Vlhkost v materiálech v závislosti na teplotě materiálu mění své skupenství a dochází 

tak k uvolňování/přijímání skupenského tepla. Ani tento jev nelze v určitých 

případech zanedbat [3].  

Šíření vlhkosti  

Šíření vlhkosti v konstrukci se v současné době nejčastěji hodnotí podle Glaserovy 

metody, která je popsána v českých normách [4],[5]. Glaserova metoda je 

jednoduchá grafická metoda vyvinutá H. Glaserem v roce 1958[6], která vznikla na 

základě metody vymyšlené F. B. Rowleym již v roce 1939 [7]. Metoda popisuje šíření 

vlhkosti konstrukcí pouze jako šíření vodní páry konstrukcí, které závisí na jedné 

materiálové charakteristice, tj. na faktoru difúzního odporu µ [-].   

Použití Glaserovy metody závislé na jedné charakteristice zabudovaných materiálů 

pro hodnocení šíření vlhkosti konstrukcí je fyzikálně správné pouze tehdy, pokud se 

v konstrukci uvažuje šíření vlhkosti pouze jako šíření vodní páry konstrukcí a pokud 

na obou stranách konstrukce uvažujeme konstantní okrajové podmínky, tj. konstantní 

vnitřní a vnější parciální tlaky vodních par. 
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Ve skutečnosti je šíření vlhkosti konstrukcí ovlivňováno proměnlivými okrajovými 

podmínkami, a proto v konstrukci dochází i k akumulaci vlhkosti. Množství 

akumulované vlhkosti je popsáno křivkou nazývanou rovnovážná vlhkost [2] (někdy 

sorpční izoterma). V porézních materiálech, což je většina stavebních materiálů 

(cihla, dřevo, beton, kámen, některé teplené izolace, atd.), ovšem dochází k šíření 

vlhkosti i v kapalné fázi v důsledku kapilárních sil [8]. 

Šíření vlhkosti konstrukcí ovlivňuje nejen proměnlivá teplota a relativní vlhkost 

vnějšího a vnitřního vzduchu, ale i srážky, které dopadají na vnější povrch obalových 

konstrukcí budovy. 

Závěr úvodu 

Z výše uvedených informacích je zřejmé, že postupy podle zmíněných českých 

technických norem pro tepelně vlhkostní hodnocení stavebních konstrukcí i pro 

hodnocení energetické náročnosti budov jsou velmi zjednodušené, neodpovídají 

nejnovějším poznatkům ze světa stavební fyziky – tepelné techniky, a mohou tak 

vést ke zkreslujícím závěrům. Cílem následujícího textu je popsat a na názorných 

příkladech ukázat přesnější metodu pro hodnocení šíření tepla a vlhkosti stavebními 

konstrukcemi a porovnat tuto metodu s normovými postupy. 

DYNAMICKÝ MODEL SOUČASNÉHO ŠÍŘENÍ TEPLA A VLHKOSTI 

Ve světě se objevily první fyzikální modely vzájemného šíření tepla a vlhkosti 

v porézních materiálech již v 50. letech 20. století (de Vries). Rozvoj těchto modelů 

nastal v 70. letech (Krischer, Lykov) a v 90. letech se objevily první výpočetní modely 

vzájemného šíření tepla a vlhkosti v porézních materiálech (Pedersen, Künzel, 

Grunewald) [9]. V roce 2003 bylo porovnáno D. Hillem 45 různých výpočetních 

programů predikujících šíření tepla a vlhkosti stavebními konstrukcemi s cílem vybrat 

v hodné výpočetní programy, které lze použít při návrzích rekonstrukcí stávajících 

budov. Pro hodnocení šíření tepla a vlhkosti obalovými konstrukcemi byly nakonec 

doporučeny dva numerické modely MATCH a WUFI [10].  

Výpočetní numerický model WUFI (Wärme Und Feuchte Instationär – Teplo a vlhkost 

nestacionárně) vznikl na základě dizertační práce H. M.Künzela [3] a tento model 

vychází z následující soustavy diferenciálních rovnic.  
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kde  dH/dT akumulace tepla ve vlhkém materiálu v [J/(m3.K)],  

  dw/dφ akumulace vlhkosti v materiálu v [kg/m3], 

  λ součinitel tepelné vodivosti vlhkého materiálu v [W/(m.K)], 

  Dφ součinitel kapilárního transportu vlhkosti v [kg/(m.s)], 

  δp součinitel difusní propustnosti materiálu v [kg/(m.s.Pa)], 

  hv měrné skupenské teplo [J/kg], 

  psat částečný tlak nasycené vodní páry v [Pa], 

  T teplota [°C], 

  φ relativní vlhkost v [-]. 

Künzelova soustava diferenciálních rovnic je unikátní tím, že jedinou neznámou 

v jednotlivých rovnicích je pouze teplota, respektive relativní vlhkost. Výhodou této 

soustavy rovnic je i to, že jednotlivé rovnice (2) a (3) jsou vzájemně svázány 

(coupled), tj. částečný tlak vodních par závisí na okamžité teplotě napříč konstrukcí, 

součinitel tepelné vodivosti závisí na aktuální vlhkosti v materiálu a skupenské teplo 

závisí na množství vlhkosti vyskytující se napříč konstrukcí. 

Künzelův numerický model na rozdíl od stacionárních normových postupů uvedených 

v souboru tepelně technických norem ČSN 73 05 40 umožňuje: 

• dynamicky simulovat šíření tepla a vlhkosti ve stavebních konstrukcích 

s libovolným časovým krokem (nejčastěji se používá krok jedna hodina), 

• natočit konstrukci vůči světovým stranám i vůči horizontální rovině, 

• zahrnout vliv slunečního a dlouhovlnného záření na šíření tepla a vlhkosti, 

• uvažovat s akumulací tepla a vlhkosti v jednotlivých vrstvách konstrukce, 
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• vzít v úvahu závislost součinitele tepelné vodivosti materiálu na množství 

vlhkosti v materiálu, 

• vzít v úvahu závislost faktoru difúzního odporu na množství vlhkosti v 

materiálu, 

• uvažovat se šířením kapalné vlhkosti v porézních materiálech, 

• zahrnout absorpci hnaného deště na vnější povrch stavební konstrukce. 

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY 

V této kapitole jsou popsány dva příklady, na kterých budou ukázány některé výhody 

dynamického hodnocení stavebních konstrukcí za pomoci výše popsaného 

fyzikálního modelu současného šíření tepla a vlhkosti stavebními konstrukcemi. Oba 

dva příklady jsou vypočteny za pomoci softwaru WUFI Pro 5.1, který využívá 

Künzelův numerický model[3] a který splňuje požadavky normy ČSN EN 15026 [11]. 

Příklad 1 – Vliv zá ření na ší ření tepla 

První příklad má za cíl ukázat, jak sluneční záření ovlivňuje průběh teploty 

v konstrukci a jaký vliv má na tepelné ztráty způsobené prostupem tepla stěnou 

v dlouhodobém časovém období. 

 
Obr. 4 Řez stěnovou konstrukcí 

V tomto příkladě je hodnocena pouze jedna stavební konstrukce, která je zobrazena 

na Obr. 4. Konstrukce má pro všechny varianty shodné tepelně technické vlastnosti 

použitých materiálů, je orientována na jih a liší se pouze jedním fyzikálním 

parametrem, a to koeficientem absorpce slunečního záření.  
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Koeficient absorpce slunečního záření as v [-] udává, kolik energie z přímého a 

difusního slunečního záření bude na povrchu konstrukce absorbováno. Koeficient 

nabývá hodnot od 0 do 1, kdy hodnoty blízké nule značí, že povrch odrazí většinu 

slunečního záření (zrcadlo, bílé povrchy). Hodnoty blížící se k 1 naopak absorbují 

většinu slunečního záření (černé povrchy) a povrch konstrukce se tak zahřívá.   

V prvním příkladě jsou uvažovány následující čtyři varianty: 

Tab. 1 Čtyři různé varianty výpočtu.  

Varianty: Var. 0 Var.A Var.B Var.C 

Uvažováno sluneční záření NE ANO ANO ANO 

Koeficient absorpce 

slunečního záření as [-] 
- 0,2 0,4 0,6 

Barva povrchu - 
Nový bílý 

(štuk) 

světlý 

 (štuk) 

šedivý (starý) 

(štuk) 

 

Pro všechny čtyři varianty byly použity shodné okrajové i počátečný podmínky, pouze 

variantě Var. 0 nebylo uvažováno sluneční a dlouhovlnné záření, což odpovídá 

tepelně technickým výpočtům v souladu se souborem tepelně technických norem 

ČSN 730540. 

Ve výpočtech byly použity jako vnější okrajové podmínky hodinové hodnoty pro 

referenční klimatický rok podle ČSN EN ISO 15927-4 [12] pro lokalitu Hradec 

Králové. Na vnitřní straně konstrukce byla teplota a relativní vlhkost vypočtena z  

teploty vnějšího vzduchu podle norem ČSN EN ISO 13788 [5] a ČSN EN 15026 [11] 

pro běžné zatížení vlhkostí.  

Výsledky – P říklad 1 

Čtyři výše uvedené varianty byly hodnoceny v průběhu dvou období - otopné (zimní) 

období od 1. 9. do 31. 5. a letní období od 1. 6. do 31. 8. Způsob, jakým sluneční 

záření ovlivňuje průběh teploty v konstrukci v konkrétní hodině, je dobře patrný z Obr. 

5.  

Na obrázku je znázorněn průběh teploty napříč stěnou v konkrétní hodinu (5. března 

ve 11:00). Teplota vnějšího vzduchu v této hodině byla -2,6°C. Z obrázku je jasn ě 

patrné, že sluneční záření výrazně ovlivňuje průběh teploty napříč konstrukcí, neboť 
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mění vnější okrajové podmínky. Teplota na povrchu konstrukce pro variantu Var.0 je 

-2,7°C, pro Var.A je +0,6°C, pro Var.B je +3,7°C a pro Var. C je +6,9°C.  

 
Obr. 5 Graf znázorňuje průběhy teploty napříč stěnou ve dne 5. března v 11h. Rozdílné průběhy 
teploty v konstrukci jsou způsobeny pouze rozdílnou absorpcí slunečního záření na povrchu stěny. 
Výpočet byl proveden v softwaru WUFI Pro 5.1. 

Sluneční záření dopadající na vnější povrch konstrukce bude mít výrazný vliv na 

tepelný tok konstrukcí respektive na tepelné ztráty způsobené prostupem tepla 

konstrukcí, přestože se součinitel prostupu tepla U [W/m2K] pro jednotlivé varianty 

nemění. To je způsobeno tím, že sluneční záření mění rozložení teplot v konstrukci, 

tj. „mění vnější okrajové podmínky“ viz Obr.5, a tedy mění tepelný tok konstrukcí. 

Tento vliv můžeme vyjádřit pomocí potřeby energie vynaložené na pokrytí tepelných 

ztrát způsobených prostupem tepla konstrukcí podle vztahu (4).  

  ∑
=

=
n

i
iiHl tqE

1

).(      (4) 

kde  EHl je potřeba energie za určité období na pokrytí tepelných ztrát 

způsobených prostupem tepla jedním m2 konstrukce v [kWh/m2.a]  
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 q hustota tepelného toku na vnitřním povrchu konstrukce v daném 

časovém intervalu v W/m2. Hodnoty jsou vypočteny softwarem WUFI Pro 5.1. 

 t je časový interval v [h] (ve výpočtech 1 hodina) 

Potřeba energie na pokrytí tepelných ztrát způsobených prostupem tepla konstrukcí 

byla vypočtena pro čtyři výše uvedené varianty pro dvě časové období - otopné 

(zimní) období od 1. 9. do 31. 5. a letní období od 1. 6. do 31. 8. Výsledky výpočtu 

jsou shrnuty v Tab. 2. 

Tab. 2 Potřeba energie na pokrytí tepelných ztrát způsobeným prostupem tepla konstrukcí.  

Konstrukce 
Otopné (zimní) období 

1.9. – 31.5. 
Letní období 
1.6. – 31.8. 

Varianta Vnější 
barva 

Absorpce 
slunečního 

záření  
[-] 

Potřeba 
energie 

 kWh/m2.a 

Potřeba 
energie 

% 

Potřeba 
energie 

kWh/m2.a 

Potřeba 
energie 

% 

Var.0 - - -20,58 100 -2,24 100 

Var.A Bílá 
(nová) 

0,2 -19,80 96,2 -1,80 80,6 

Var.B Světlý 0,4 -19,02 92,4 -1,37 61,1 

Var.C Šedivý 
(starý) 

0,6 -18,22 88,5 -0,93 41,4 

(Poznámka: znaménko minus znamená potřebu dodat energii) 
 
 
Z Tabulky 2 plynou dva důležité závěry: 

• V otopném období jsou vlivem slunečního záření tepelné ztráty o 4% - 12% 

nižší, než předpokládají jednoduché normové výpočty. 

• V letním období má sluneční záření zásadní vliv na prostup tepla stěnou a je 

nezbytné zahrnout tento vliv do tepelně technických výpočtů, aby nedocházelo 

k přehřívání vnitřního prostředí budov. 
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Příklad 2 – Vysoušení zdiva 

Druhý příklad má za cíl ukázat, jak rychle bude vysychat mokrá stěna v závislosti na 

různé vnější úpravě stěny a jaký vliv má vlhkost v konstrukci na tepelné ztráty 

způsobené prostupem tepla touto stěnou. 

Mokrá stěna je zobrazena na Obr.6. K promočení stěny došlo z důvodu zatékání 

dešťových srážek v důsledku nevhodného řešení terasy a špatného oplechování u 

výplní otvorů. Skladba stěny, včetně některých základních parametrů použitých 

materiálů, je zobrazena na Obr. 7.  

 
Obr. 6 Pohled z interiéru na mokrou vnější stěnu orientovanou na západ. 
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Obr. 7 Řezy stěnovou konstrukcí. VAR.0 – původní konstrukce, VAR.A a VAR.B původní konstrukce 
s vnějším kontaktním zateplovacím systémem. Hodnoty součinitele tepelné vodivosti jsou uváděny 
v suchém stavu. 

Přáním investora bylo zjistit, za jak dlouho po zamezení zatékání dešťové vody 
vyschne daná konstrukce v závislosti na různé vnější úpravě. Ve výpočtu byly proto 
uvažovány tři varianty konstrukce popsané v Tab. 3. Jednotlivé varianty se liší pouze 
použitím vnějšího kontaktního zateplovacího systému, respektive druhem tepelného 
izolantu. Všechny ostatní charakteristiky materiálů použitých v konstrukci jsou 
shodné. 

Tab. 3 Tři varianty stěnové konstrukce  
Varianty: Var. 0 Var.A Var.B 

Vnější kontaktní zateplovací 
systém NE ANO ANO 

Tepelný izolant - 

120mm 
minerální vlna 

λs = 0,04 [W/(m.K)] 
µ = 1,3 

120 mm  
EPS 

λs = 0,04 [W/(m.K)] 
µ = 30 

Součinitel prostupu tepla  
při 80/23 U [W/m2K] 

0,38 0,17 0,17 
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Ve výpočtech pro všechny tři varianty byly použity shodné vnější okrajové podmínky, 

které byly dány hodinovými hodnotami pro referenční klimatický rok podle ČSN EN 

ISO 15927-4 [12] pro lokalitu Hradec Králové včetně dešťových srážek. Konstrukce 

stěny byla orientována dle skutečnosti na západ, neboť zde převládají západní větry. 

Na vnitřní straně konstrukce bylo uvažováno s teplotou a relativní vlhkostí vzduchu, 

jenž byly vypočteny podle ČSN EN ISO 13788 [5] a ČSN EN 15026 [11] pro vyšší 

zatížení vlhkostí. Počáteční datum výpočtu bylo zvoleno na 1. červen, neboť 

předpoklad investora byl, že se v tomto termínu začne s případnou sanací, a tak od 

tohoto data nedojde již k dalšímu zatékání dešťové vody do stěnové konstrukce. 

Pro numerické výpočty bylo uvažováno s počátečním množství vlhkosti v materiálech 

vnějšího kontaktního zateplovacího systému pro VAR.A a VAR.B, které odpovídá 

rovnovážné vlhkosti při relativní vlhkosti 80%. Počáteční množství vlhkosti v 

materiálech původní konstrukce pro všechny tři varianty odpovídalo rovnovážné 

vlhkosti při 99% relativní vlhkosti vzduchu. Například pro zdivo z děrovaných 

pálených cihel je to množství vlhkosti 124 kg/m3, respektive hmotnostní množství 

vlhkosti 19%. 

Výsledky – P říklad 2 

Výše definované tři varianty stěnové konstrukce byly hodnoceny výpočtem vždy od 1. 

června v průběhu následujících 7,5 let. Aby bylo možné stanovit za jak dlouhou dobu 

vyschne mokrá stěna, byla zvolena hranice suché stěny. Tato zvolená hranice 

odpovídá rovnovážnému množství vlhkosti v děrovaných pálených cihlách při 80% 

relativní vlhkosti. To znamená, že stěna vyschla, pokud množství vlhkosti ve zdivu 

pokleslo pod 15 kg/m3, respektive pod hmotnostní množství vlhkosti 2,3 %.  

Obr. 8 ukazuje časový průběh vysychání zdiva pro tři varianty stěnové konstrukce. 

Křivky znázorňuje množství vlhkosti ve zdivu pro jednotlivé varianty. Z obrázku je 

patrné, že vysychání zdiva je rozdílné pro všechny tři varianty stěnové konstrukce. 

Nejprve vyschne VAR.A, tj. stěnová konstrukce zateplená vnějším kontaktním 

zateplovacím systém s tepelným izolantem z minerální vlny. Doba vyschnutí je 3,35 

roku. Poté vyschne VAR.0 za 4,35 roku a nejpomaleji vyschne VAR.B za 5,30 roku.  
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Obr. 8 Graf ukazuje časový průběh vysychání zdiva. Křivky znázorňují množství vlhkosti [kg/m3] ve 
zdivu pro tři různé varianty stěny. Počáteční množství vlhkosti bylo zvoleno ve zdivu 124 kg/m3. 
Výpočet byl proveden v softwaru WUFI Pro 5.1. 

Vzhledem k tomu, že nebylo možné přesně stanovit množství vlhkosti, které bylo 

v původní mokré stěnové konstrukci, byly provedeny další dva výpočty, které se lišily 

pouze rozdílným počátečním množstvím vlhkosti v materiálech původní stěnové 

konstrukce. Výsledky těchto výpočtů jsou shrnuty v Tab. 4. 

Tab. 4. Doba vyschnutí zdiva pro tři varianty stěnové konstrukce a pro rozdílné počáteční množství 
vlhkosti v původní konstrukci. 

Var. 0 
bez zateplení 

Var.A 
zateplení s 

MW 

Var.B 
zateplení s 

EPS 

Počáteční  
relativní vlhkosti v 

materiálech 
% 

Počáteční 
množství vlhkosti 

ve zdivu 
kg/m3 (% hm.vlh.) Doba vyschnutí  

[roky] 
95 54 (8,3) 3,37 2,47 3,76 

99 124 (19,1) 4,35 3,35 5,30 

99,9 172 (26,5) 4,67 3,52 5,55 

Průměr 4,13 3,11 4,87 
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Z výpočtů plynou následující závěry: 

1) Vysychání zdiva je různé v závislosti na vnější úpravě stěnové konstrukce.  

2) Nejrychleji vysychá stěnová konstrukce zateplená vnějším kontaktním 

zateplovacím systémem, pokud je tepelný izolant z minerální vlny. 

3) Výrazně pomaleji vysychá nezateplaná stěnová konstrukce a nejpomaleji 

konstrukce zateplená vnějším kontaktním zateplovacím systémem, pokud 

je tepelný izolant z pěnového polystyrenu. 

Zajímavé je vyhodnotit, jakým způsobem ovlivní vlhkost ve stěnové konstrukci 

tepelné ztráty způsobené prostupem tepla touto stěnou. K tomu je použit dynamický 

součinitel prostupu tepla U [W/(m2.K)], který je vypočten z následujícího vztahu (5), 

jenž vychází ze vztahu (1) 

memi

m

TT

q
U

,, −
=     (5) 

kde qm  je průměrná měsíční hustota tepelného toku ve W/m2, která je 

vypočtena jako průměr numericky spočtených hodinových hodnot hustoty tepelného 

toku na vnitřním povrchu konstrukce v jednom kalendářním měsíci, 

 Ti,m je průměrná měsíční teplota vnitřního vzduchu ve °C, která je 

vypočtena jako průměr z hodinových hodnot teploty vnitřního vzduchu v jednom 

kalendářním měsíci, 

 Te,m  je průměrná měsíční teplota vnějšího vzduchu ve °C, která je vypo čtena 

jako průměr z hodinových hodnot teploty vnějšího vzduchu v jednom kalendářní 

měsíci. 

 Dynamický součinitel prostupu tepla U se mění v čase, protože ve stěnové 

konstrukci se mění množství vlhkosti v jednotlivých materiálech a protože součinitel 

tepelné vodivosti λ většiny stavebních materiálů je závislý na množství vlhkosti 

v těchto materiálech, viz např. [2]. Dynamický součinitel prostupu tepla pro tři varianty 

stěnové konstrukce v průběhu 7 let vysychání stěnové konstrukce je zobrazen na 

Obr. 9 vždy pouze pro čtyři nejchladnější měsíce v roce (listopadu až únor). 
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Počáteční množství vlhkosti v původní stěně odpovídalo rovnovážné vlhkosti při 99% 

relativní vlhkosti vzduchu. 

 
Obr. 9 Dynamický součinitel prostupu tepla v čase pro tři varianty konstrukcí vysychajících v průběhu 
7 let a jim odpovídající konstantní hodnoty součinitele prostupu tepla. 

Z Obr. 9 plynou následující závěry: 

• Součinitel prostupu tepla konstrukce je výrazně vyšší pro mokré konstrukce, 

než jsou hodnoty pro suchou stěnu i než jsou konstantní hodnoty součinitele 

stanovené při normových podmínkách tj. při 20°C a p ři relativní vlhkosti 80%. 

• Stěnová konstrukce v čase vysychá a součinitel prostupu tepla má na konci 

sledovaného období nižší hodnotu, než je jeho hodnota vypočtená při 

charakteristických normových podmínkách. To je způsobeno tím, že ve 

výpočtu je uvažováno se slunečním zářením a že vlhkost v některých 

materiálech je nižší, než je rovnovážná vlhkost materiálů odpovídající 80% 

relativní vlhkosti vzduchu. 
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DISKUSE 

V úvodu článku jsou zmíněny pouze některé fyzikální jevy, které ovlivňují šíření tepla 

a vlhkosti ve stavebních materiálech a které nejsou zahrnuty v přibližných normových 

výpočtech. Další fyzikální jevy a jejich vliv na šíření tepla a vlhkosti stavební 

konstrukcí jsou podrobně popsány v odborné literatuře [3],[8] a [9]. Pro praktické 

příklady byl zvolen Künzelův model současného šíření tepla a vlhkosti, který je 

v současné době vyvíjen v německém výzkumném ústavu Fraunhofer-Institutu für 

Bauphysik a jehož výhody jsou stručně v článku popsány. Dva praktické příklady byly 

zvoleny takovým způsobem, aby upozornily na fyzikální jevy, které podle autora mají 

výrazný vliv na šíření tepla a vlhkosti stavební konstrukcí a které jsou nedostatečně 

zahrnuty v přibližných výpočetních metodách v souboru tepelně technických norem 

ČSN 730540. 

První praktický příklad popisuje, jaký vliv na šíření tepla konstrukcí má sluneční 

záření, pokud se změní pouze jedna charakteristika konstrukce – barva konstrukce 

(koeficient absorpce slunečního záření). Sluneční záření dopadající na jednu 

stěnovou konstrukci snížilo potřebu energie na pokrytí tepelných ztrát způsobených 

prostupem tepla konstrukcí v zimním období v rozsahu 4-12% oproti potřebě bez vlivu 

slunečního záření. V příkladu byl použit koeficient absorpce slunečního záření 

maximálně 0,6. V případě, že tento koeficient bude vyšší – tmavé až černé povrchy – 

vliv slunečního záření na šíření tepla konstrukcí bude výraznější. Stěnová konstrukce 

z prvního příkladu byla orientována na jih. V případě, že tato stěna bude orientována 

na jinou světovou stranu, dojde k menšímu snížení potřeby energie na vytápění. Ve 

výpočtu byly použity vnější okrajové podmínky pro Hradec Králové, avšak v případě, 

že budou použity jiné okrajové podmínky, vliv slunečního záření na šíření tepla 

vzroste (místa jižněji od Hradce Králové), anebo naopak se tento vliv sníží (místa 

severněji od Hradce Králové). Vliv slunečního záření se také změní se sklonem 

konstrukce vůči horizontální rovině.  

Druhý praktický příklad ukázal, jak rychle bude vysychat jedna stěnová konstrukce 

v závislosti na vnější povrchové úpravě stěny. V příkladu jsou zmíněny pouze 

důležité vlastnosti materiálů použitých v numerickém výpočtu. Přesný popis všech 

použitých materiálů a jejich charakteristik by byl nad rámec tohoto článku. Všechny 

charakteristiky použitých materiálů byly převzaty z rozsáhlé databáze WUFI, aby co 
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nejlépe odpovídaly skutečně zabudovaným materiálům. Doba vyschnutí stěnové 

konstrukce závisí na zvolené hranici pro suchou stěnu a na počátečním množství 

vlhkosti v materiálech původní stěnové konstrukce. V příkladu byly provedeny tři typy 

výpočtu s různým počátečním množstvím vlhkosti v původní stěnové konstrukci, aby 

byla eliminována neznalost počátečního množství vlhkosti ve stěně. Varianty pro 

různé vnější úpravy stěnové konstrukce vykázaly proporčně stejnou dobu vysychání. 

Při zatékání dešťových srážek do stěnové konstrukce může být množství vlhkosti ve 

stěnové konstrukci daleko vyšší, než bylo zvoleno v druhém příkladě. Dynamický 

součinitel prostupu tepla použitý ve druhé části příkladu velmi dobře vystihuje 

alespoň pro zimní měsíce, jak množství vlhkosti ve stěnové konstrukci ovlivní tepelné 

ztráty způsobené prostupem tepla. Avšak použití dynamického součinitele prostupu 

tepla je nevhodné pro letní měsíce, neboť je v nich šíření tepla výrazně ovlivněno 

slunečním zářením, tak jak bylo ukázáno v prvním příkladě.  

Přestože Künzelův model současného šíření tepla a vlhkosti stavební konstrukcí 

zahrnuje do výpočtu daleko více fyzikálních jevů, než zahrnují přibližné metody 

uvedené v souboru tepelně technických norem ČSN 730540, tak ani tento model 

nedokáže postihnout všechny vlivy, které ovlivňují šíření tepla a vlhkosti ve 

stavebních konstrukcích. Mezi tyto nejvýraznější vlivy patří: proudění vzduchu 

konstrukcí, salinita prostředí, hysterze nebo vliv sněhové pokrývky. 

ZÁVĚR 

Hlavní závěry článku lze shrnout takto: 

1) Dynamické tepelně vlhkostní hodnocení stavebních konstrukcí umožňuje 

zahrnout více fyzikálních jevů, které mají významný vliv na šíření tepla a vlhkosti 

konstrukcí, avšak které jsou zanedbány nebo nedostatečně popsány v jednoduchých 

výpočetních metodách uvedených v souboru norem ČSN 730540. 

2) Sluneční záření dopadající na stěnovou konstrukci v otopném období sníží 

potřebu energie na pokrytí tepelných ztrát způsobených prostupem tepla konstrukcí. 

V praktickém příkladu došlo ke snížení potřeby energie o 4-12% oproti potřebě bez 

vlivu slunečního záření.  

3) Sluneční záření dopadající na povrch obalových konstrukcí budovy v letním 

období výrazným způsobem změní tepelný tok těmito konstrukcemi, a proto je 
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nezbytné zahrnout vliv slunečního záření do tepelně technických výpočtů, aby 

nedocházelo k přehřívání vnitřního prostředí budov v letním období. 

4) Mokrá stěnová konstrukce bude vysychat několik let v závislosti na vnější 

povrchové úpravě. Výsledky dynamické výpočtu provedené pro tři varianty skladeb 

ukázaly, že v tomto případě nejrychleji vyschla konstrukce, která byla zateplena vnějším 

kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem z minerální vlny. Poté 

vyschla konstrukce bez vnějšího kontaktního zateplovacího systému a nejpomaleji 

vyschla stěnová konstrukce, která byla zateplena vnějším kontaktním zateplovacím 

systémem s tepelným izolantem z pěnového polystyrenu. 

5) Mokrá konstrukce bude mít výrazně vyšší tepelné ztráty, než předpokládají 

přibližné výpočty podle norem ČSN 730540. Naopak konstrukce vystavená běžným 

klimatickým podmínkám bude mít mírně nižší tepelné ztráty, než předpokládají 

výpočty podle norem ČSN 730540. 

LITERATURA  

[1] ČSN 73 0540-2: 2011. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Praha: 

ÚNMZ, 2011. 

[2] Mrlík, F. Vlhkostné problémy stavebných materiálov a konštrukcií. Bratislava: 

Alfa, 1985.  

[3] Künzel, H.M. Simultaneous Heat and Moisture Transport in Building 

Components. One- and two-dimensional calculation using simple parameters. 

Disertační práce. Stuttgart: Fraunhofer Institute of Building Physics, 1995. 

[4] ČSN 730540-4: 2005. Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody. 

Praha: Český normalizační institut, 2007. 

[5] ČSN EN ISO 13788: 2013. Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a 

stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové 

vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody. Praha: ÚNMZ, 

2013. 

[6] Glaser, H. Grapisches Verfuhren zur Untersuchung von Diffusionsvorgangen. 

Kaltetechnik, 11, 1959, 345-355, 1959. 

[7] Rose, B.R. Moisture control in the Modern Buildng Envelope: history of the 

Vapor Barrier in the U.S., 1923-52. APT Bulletin 28(4), 13-19, 1997. 



  20/20 

[8] Krus, M. Moisture Transport and Storage Coefficients of Porous Mineral 

Building Materials. Theoretical Principles and New Test Methods. Disertační 

práce. Stuttgart:Fraunhofer IRB Verlag, 1996. 

[9] Slanina, P. Moisture Transport in Compact Flat Roofs. Disertační práce. Praha: 

České vysoké učení technické, 2009. 

[10] Hill, D. Review of Hygrothermal Models for Building Envelope Retrofit Analysis. 

Research Highlights, Canada Mortgage and Housing Corporation, November, 1-

4, 2003. 

[11] ČSN EN 15026:2007. Hodnocení šíření vlhkosti stavebními dílci pomocí 

numerické simulace. Praha: Český normalizační institut, 2007. 

[12] ČSN EN ISO 15927-4: 2011. Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a 

uvádění klimatických dat – Část 4: Hodinová data pro posuzování roční 

energetické potřeby pro vytápění a chlazení. Praha: ÚNMZ, 2011. 


