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Vysvětlení motivace 

 Obrázek – vypočtené průběhy teploty vnitřního vzduchu v modelovém pasivním domě 
 Nereálný případ, kdy by uživatelé byli přítomni, ale bez vytápění či chlazení 
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Evidence o globálním oteplování 

 Do budoucnosti nikdo nevidí – velká nejistota předpovědí 
 Scénáře IPCC -> Modelové předpovědi (globální cirkulační modely), www.climatewizard.org 

Obrázek pochází z www.climatewizard.org 

 Roční údaje málo užitečné – neumožňují zhodnotit dopad možného GO na budovy. 
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Zoom na regionální úroveň  

 Předpověď hodinových hodnot klíčových klimatických 
veličin pro vybraný region - regionální cirkulační model 
napojený na globální cirkulační model.  
 

 Model REMO (http://www.remo-rcm.de/) z EU 
projektu „Climate for Culture“ 
(http://www.climateforculture.eu) 
 

 Získány hodinové údaje o hodnotách klimatických veličin pro lokality:  
Praha, Hradec Králové, Fichtelberg, Marseille, Helsinki 
 

 K dispozici data pro tři časová období (31 let x 8760 hodin): 
o 1960-1990 
o 2020-2050 
o 2070-2100 

 

 Soubory jsou dostatečně rozsáhlé, a tedy umožňují popisnou statistickou analýzu a vzájemné 
porovnání časových period. 
 

 Data mohou sloužit jako vstup do výpočtů (simulace budov či standardní měsíční výpočty). 
 

Obrázek pochází z www.climateforculture.eu 
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Analýza trendů (přítomnost × budoucnost) 

 Vybrané roční údaje 

Veličina Jednotka 1960-1990 2020-2050 2070-2100 
Průměrná roční teplota venkovního vzduchu  [°C] 9,3 10,3 12,1 
Průměrná roční maximální teplota venkovního vzduchu [°C] 32,9 33,6 37,0 
Průměrná roční minimální teplota venkovního vzduchu [°C] -14,9 -10,5 -6,3 
Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu [%] 74 74 74 
Průměrná roční koncentrace vodní páry  [g/m3] 8,1 8,7 9,8 
Roční dávka globálního solární ozáření na horizontální rovinu [kWh/(m2rok)] 1031 1004 987 
Průměrný počet mrazových dnů [dny/rok] 74 59 33 
Průměrný počet tropických dnů [dny/rok] 6 8 20 
Průměrný počet tropických nocí [dny/rok] 1 1 8 
 

V budoucnosti tedy pravděpodobně: 

 Teplejší a vlhčí venkovní vzduch  
 Pokles roční dávky solárního ozáření 
 Zvýšení ročního srážkového úhrnu 
 Nárůst počtu velmi teplých dnů 
 Pokles počtu velmi studených dnů 
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Analýza trendů (přítomnost × budoucnost) 

 Distribuční funkce (teplota venkovního vzduchu) 

Interval teplot [°C] Praha 
 

 

1960-1990 2020-2050 2070-2100 

<-20 6 1 0 
(-20, -10> 52 25 4 
(-10, 0> 1182 925 466 
(0, 10> 3292 3216 3209 
(10, 20> 3395 3569 3592 
(20, 30> 802 984 1365 

>30 30 40 123 

 
 Počet hodin s teplotou pod 0 °C  

o pokles z 15 % (1240 h) -> 5 % 470 h 
 

 Čtyřnásobný počet hodin v roce s teplotami venkovního vzduchu nad 30 °C 
o 30 h/rok zhruba může odpovídat cca 5 tropickým dnům (tj. jedno období vedra za rok),  
o 120 h/rok zhruba může odpovídat cca 20 tropickým dnům (čtyři období vedra za rok). 
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Analýza trendů (přítomnost × budoucnost) 

Interval 
teplot  [°C] 

Praha 
1960-1990 2020-2050 2070-2100 

<13 5722 h 5316 h 4785 h 
238 dnů 221 dnů 199 dnů 

 Zkrácení otopného období 
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Analýza trendů (přítomnost × budoucnost) 

 Distribuční funkce (koncentrace vodní páry) 

Interval koncentrací 
vodní páry [g/m3] 

Praha 

 

1960-1990 2020-2050 2070-2100 
0-5 2535 2100 1319 

(5, 10> 3627 3617 3827 
(10, 15> 2003 2199 2225 
(15, 20> 505 692 1020 
(20, 25> 81 131 292 
(25, 30> 9 19 63 

>30 0 1 14 

 
 Teplejší a vlhčí jaro 

o možnost vlhkostních problémů u ještě studených prostorů větraných venkovním vzduchem 
 

 Teplejší a vlhčí léto 
o přežít vedro v létě bude těžší (znemožňování ochlazování odparem),  
o zvýšení potřeby energie na odvhlčování větracího vzduchu (administrativní budovy) 
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Výběr syntetických roků 

 Z datových souborů byly vybrány pro každé období tři roky: 
o TDY – průměrný rok (černě) 
o EWY – extrémně teplý rok (červeně) 
o ECY – extrémně studený rok (modře) 
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Porovnání syntetických roků 

 ECY (extreme cold year 2070 - 2100) ≈ TDY (typical design year 1960 - 1990) 

 
 TDY (typical design year 2070 - 2100) ≈ EWY (extreme warm year 1960 - 1990) 
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Porovnání s dalšími lokalitami (Marseille, Helsinki) 
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Tepelná simulace modelového rodinného domu 
 

 Pasivní rodinný dům běžné velikosti, 
obývaný čtyřčlennou rodinnou. 
 

 Střední tepelně akumulační schopnost 
obálky a vnitřních konstrukcí – zdivo 
z lehčených cihelných bloků. 
 

 Předpokládá se, že dům má fungující systém venkovního stínění nezávislý na uživatelích a také 
v době, kdy je to potřeba, a zároveň je to výhodné, dochází k nočnímu větrání. 

 

 Provedeny dynamické numerické simulace tepelného chování modelového domu. 
 

 Vstupní klimatické údaje: syntetické roky TDY, ECY, EWY pro každé časové období. 
 

 

 

 

 

Obrázek nakreslil Kamil Staněk 
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Pozorované trendy ve výstupních údajích ze simulace 

 Měrná potřeba tepla na vytápění (kWh/m2a) a měrný špičkový výkon vytápění (W/m2) 

 
 Počet hodin, kdy je Tai nad 27 °C (h/rok) resp. nad 30 °C (h/rok) 

 

TDY 

ECY 

EWY 

ECY 

TDY 

EWY 
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Jak mají budovy čelit přehřívání? 
 

 Rozumná stavební a organizační opatření jsou v principu pořád stejná… 
o Nepustit slunce dovnitř 
o Když už se dovnitř nějaké teplo dostalo, tak ho dočasně uložit do akumulační hmoty.  
o Posléze nějaký účinným způsobem odvést akumulované teplo zpět do venkovního prostoru, 

například nočním větráním (městská zástavba - problém tepelného ostrova). 
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Realita okolí 
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Realita okolí 

 Horký letní den – 2/3 žaluzií nestažených 
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Jak mají budovy čelit přehřívání? 
 

 Nepustit slunce dovnitř 
 Role orientace budovy (otočení hlavní prosklené plochy na sever?) 
 Role tvaru budovy (může si vhodně stínit sama sobě, vytvoření stinného zákoutí za domem) 
 Přiměřená velikost prosklených ploch 
 Pevný stínicí systém (přesahy střechy u RD)  
 Pohyblivé žaluzie – buď informovaný uživatel, nebo automatické řízení polohy 
 … 

 

 Role okolí budovy 
o využívat stínění okolní zástavbou, terénem, stromy,  
o zadržení vody na pozemku,  
o redukce betonových a asfaltových ploch. 

 

 

 Diskuze nad tím, jak je dům připraven na udržení přiměřeně vysoké vnitřní teploty musí 
proběhnout při návrhu konceptu domu či urbanistického celku.  

 Simulace tepelného chování konceptu resp. jeho optimalizace se v praxi dosud běžně 
neprovádí. 
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Závěry 
Globální oteplení, pokud nastane, tak jak předpovídají matematické modely: 

 důsledky pro průmysl, zemědělství a civilizaci jako celek 
 důsledky pro ekosystémy 

 

Změna klimatu v Praze: 

 Co je dnes extrémně teplý rok může být v horizontu několika desetiletí rok typický. 
 Co je dnes typický rok, může být v horizontu několika desetiletí rok extrémně chladný. 

 

Důsledky pro budovy: 

 Snížení potřeb tepla na vytápění.  
 U velmi dobře izolovaných budov potřeba umět efektivně předat velmi nízké výkony. 
 Zvýšení potřeb tepla na chlazení. 
 Možné zhoršení kvality vnitřního prostředí (příliš vysoké teploty a zároveň příliš vlhko v interiéru). 
 Rodinné domy, které fungují dnes bez chlazení, ho mohou v budoucnu potřebovat. 
 I v budoucnu nemusí rodinné domy potřebovat strojní chlazení. Podmínkou je kvalitní koncepční 

návrh domu. 
 Administrativní budovy nelze navrhnout bez chlazení ani dnes, natož v budoucnu. 
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Děkuji za pozornost a přeji příjemný zbytek dne. 
 

 

 

 

 

 

 

 



13. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
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Akce je spolufinancována Evropskou unií 
v rámci Opera čního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost.


