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V současné době je relativně velká pozor-
nost věnována prostředí, ve kterém člověk 
žije, pracuje nebo třeba jen odpočívá. Tento 
zájem lze chápat z několika pohledů. Vzhle-
dem k současné úrovní techniky jde přede-
vším o snahy vytvořit opravdu optimální pra-
covní a životní podmínky, což doprovázejí 
i snahy o maximální ochranu zdraví a odstra-
nění nebo zmírnění veškerých negativních vli-
vů z okolí člověka. Může jít o skutečné škod-
liviny v ovzduší a další negativní fyziologic-
ké faktory, ale také o vytvoření podmínek 
pro psychickou pohodu, která při současném 
stálém životním shonu a stresu rovněž hraje 
nezanedbatelnou roli. Protože se ale pohoda 
svým základem opírá především o vytvoření 
příjemného tepelného prostředí, není mož-
né pomíjet ekonomické souvislosti. Klimati-
zování prostředí, tedy vytápění, a především 
chlazení pracovních, obytných, obchodních 
a společenských prostor či celých komplexů, 
je vesměs spojeno s velkou spotřebou energie.

V okamžiku, kdy je třeba sledovat a řídit 
alespoň základní parametry prostředí, záko-
nitě člověk narazí i na kvalitu tohoto procesu. 
K hodnocení a řízení je třeba parametry pro-
středí měřit, což se neobejde bez nejistot. Pro-
tože autoři článku se problematikou nejistot 
dlouhodobě zabývají, zamýšlejí se v něm nad 
souvislostmi mezi optimálními hodnotami 
tepelných parametrů prostředí, náklady na je-
jich dosažení, a také jejich tolerancemi (ne-
jistotami). Článek tak volně navazuje na [1].

Tepelná pohoda

Důsledné hodnocení prostředí vychází 
z relativně početného souboru parametrů po-
dle příslušných hygienických vyhlášek, před-
pisů a také norem (např. [4], [5]). Podrobněji 
je daná problematika přiblížena v [1]. Hlav-
ními faktory určujícími celkovou kvalitu pro-
středí jsou:
– teplota vzduchu,
– rychlost proudění vzduchu,
– vlhkost vzduchu,
– teplota povrchů stěn a předmětů,
– čistota okolního vzduchu,
– intenzita osvětlení,
– vibrace, slyšitelný hluk, ultrazvuk,
– vlivy oděvu,
– charakter činnosti člověka,
– tělesná stavba konkrétního člověka,
– schopnosti aklimatizace,

Tepelná pohoda v širších souvislostech

– klima, návyky lidí a rasové zvláštnosti,
– intenzita ionizujícího záření,
– intenzita magnetických a elektrických polí.

V praxi se veškeré snahy většinou omezují 
především na oblast několika vybraných para-
metrů, které lze souhrnně označit jako para-
metry tepelné pohody. Jak sám název říká, jde 

především o faktory tepelného působení pro-
středí na člověka. V komplexním pojetí opět 
nejde pouze o samotnou teplotu vzduchu, ale 
patří sem, jak je podrobněji popsáno v [1]:
– teplota vzduchu,
– radiační teplota (střední radiační teplota),
– rychlost proudění vzduchu,
– vlhkost vzduchu,
– energetický výdej člověka,
– tepelný odpor oděvu.

Sledovat všechny naposled uvedené para-
metry je poměrně složité a nákladné. Náklady 
na pořízení přístrojů pro takovéto komplexní 
hodnocení prostředí, kterými zpravidla dis-
ponují jen speciální pracoviště a hygienické 
stanice, představují částky počítané minimál-
ně ve stotisících korun. V praxi je tedy vět-
šinou sledována jen teplota a vlhkost vzdu-
chu, při náročnějších požadavcích na prostře-
dí přistupuje ještě rychlost proudění vzduchu, 
resp. hlídání, zda nucená cirkulace vzduchu 
v místnosti či jiném sledovaném prostoru ne-
způsobuje průvan.

Pouze v prostorách s vysokými požadav-
ky na kvalitu prostředí a tepelné pohody je 
sledována také střední radiační teplota nebo 
operativní teplota, což jsou parametry, které 
zahrnují i teplotní asymetrie způsobené vli-

vem horkých či chladných stěn a předmětů 
v prostoru s jejich sálavými účinky.

Řízení tepelné pohody

Regulování tepelné pohody v praxi před-
stavuje především dodávku tepla, popř. jeho 
odvádění z řízeného prostoru. Není třeba asi 
zdůrazňovat, že jde o proces relativně energe-
ticky náročný a ekonomicky nákladný. Cena 
energií je v dnešní době vysoká, což je patrné 
nejen u vytápění, ale také u chlazení. Náklady 
na klimatizaci v horkých letních dnech jsou 
mnohdy dokonce výrazně větší než náklady 

na vytápění v zimě.
Řízení tepelné po-

hody se v převážné vět-
šině případů odvíjí vý-
hradně od teploty vzdu-
chu v místnosti, někdy je 
brána v úvahu také vlh-
kost vzduchu. Výsle-
dek regulace tak může 
být vzápětí znehodnocen 
vlivem sálání studených 
stěn apod., což vyvolá-
vá požadavek na dal-
ší přívod tepla do míst-
nosti. Energeticky horší 
je skutečnost, kdy tep-
lota vzduchu přivedené-
ho do místnosti následně 
sáláním teplejších stěn 

vzroste, a vyvstává tak problém odvodu pře-
bytečného tepla. Energie i odpovídající fi-
nanční prostředky jsou v takovém případě 
vynakládány zcela zbytečně.

Pro kvalitní regulaci tepelné pohody by 
bylo mnohem efektivnější vycházet z tzv. 
operativní teploty, která v sobě zahrnuje i dal-
ší informace. Operativní teplota je definová-
na jako jednotná teplota černého uzavřené-
ho prostoru, ve kterém by lidské tělo sdílelo 
konvekcí i sáláním stejné množství tepla jako 
ve skutečném teplotně nesourodém prostředí 
[4], a určuje se podle vztahu
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 střední radiační teplota,
A funkce rychlosti proudění vzduchu w: při 

w > 0,2 m·s–1 je A = 0,75w0,16.
Při menší rychlosti proudění vzduchu 

v místnosti a asymetrii (rozdílu) teploty stěn 
a teploty vzduchu menší než 4 °C lze opera-
tivní teplotu vypočítat jako prostý aritmetic-
ký průměr teploty vzduchu a střední radiač-
ní teploty, tedy

V současné době člověk stále častěji sleduje a také řídí alespoň základní parametry vnitř-
ního prostředí, v němž se pohybuje, zejména parametry tepelné pohody. Případné ří-
zení se může odrazit i ve snížení nákladů na energii potřebnou k udržování tepelné po-
hody, které jsou v současnosti též středem pozornosti. Měření potřebných veličin je ne-
odmyslitelně spojeno s chybami a nejistotami. Článek se zamýšlí nad spojitostmi všech 
tří uvedených oblastí.
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Obr. 1. Blokové schéma snímače operativní teploty [2]
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Přitom podle hygienických norem by prá-
vě asymetrie teplot stěn oproti vzduchu ne-
měla překročit ony 4 °C.

Problém spočívá především v tom, že za-
řízení pro stanovení operativní teploty nepa-
tří právě k nejlevnějším v porovnání se sní-
mači teploty vzduchu jako takovými a také 
snímače střední radiační teploty jsou zpravi-
dla přinejmenším několikanásobně dražší než 
běžné teploměry.

Na Fakultě strojního inženýrství VUT 
v Brně je v současnosti v rámci mezioboro-
vého výzkumného projektu vyvíjen komplex-
ní snímač podle obr. 1. Záměrem je vytvořit 
s využitím moderní techniky snímač opera-
tivní teploty s přijatelnou pořizovací cenou 
a zvýšit tak dostupnost objektivnějších me-
tod měření parametrů tepelné pohody a zpět-
ně i zkvalitnit jejich řízení.

Vedle měřitelných parametrů existuje také 
několik parametrů statistických, které se opí-
rají výhradně o subjektivní pocity uživate-
lů (Predicted Mean Vote – PMV: očekáva-
ný střední tepelný pocit velké skupiny osob, 
Predicted Percentage of Dissatisfied – PPD: 
očekávaný procentuální podíl nespokojených, 
viz [1], [5]). Pro zde uváděné úvahy, vázané 
taktéž na energetickou náročnost a případné 
finanční ocenění, jsou ovšem statistické para-
metry v podstatě nepoužitelné. Jsou totiž na-
tolik závislé na subjektivním hodnocení, že 
zejména u početnějších skupin uživatelů ne-
lze očekávat výraznější shodu.

Parametry tepelné pohody a nejistoty 
měření

Jakákoliv regulace, tedy i regulace parame-
trů tepelné pohody, je velmi závislá na kvalitě 
zpětnovazební smyčky regulačního obvodu, tj. 
na kvalitě, s jakou jsou měřeny veličiny vstu-
pující do regulátoru (řídicího systému). O sku-
tečné pohodě člověka rozhoduje podle zde 
uvedeného nejen principiální nedokonalost, 
kdy složitější a komplexnější pohled na po-
hodu je zjednodušeně nahrazen sledováním 
pouze teploty, popř. teploty a vlhkosti vzdu-
chu. Velmi podobně se na výsledné pohodě 
může projevit také kvalita samotného měřicí-
ho řetězce, tedy přesnost a správnost naměře-
ných údajů, což je v současnosti vyjadřováno 
prostřednictvím nejistot měření (o samotných 
nejistotách bylo již napsáno mnoho; v rámci 
časopisu Automa lze odkázat mj. na cyklus 
článků [3], obecně např. na normu [6]).

Běžný řetězec pro měření teploty se bude 
potýkat s mnoha problémy. Pro důslednější 
analýzu nejistot měření by bylo třeba uvá-
žit a podrobit analýze minimálně tyto je-
jich zdroje:
– přesnost a správnost snímače teploty,
– vlivy umístění snímače v místnosti (pro-

storu),
– vlivy proudění vzduchu,
– vlivy sálání z tepelných zdrojů (okolních 

předmětů),
– vlivy dalších členů měřicího řetězce a pří-

padné vlivy prostředí na ně.
Při pokusu o odhad se za příznivějších 

okolností bude výsledná nejistota pohybo-
vat v intervalu asi ±0,5 °C. Užší interval lze 
brát v úvahu jen za předpokladu maximální-
ho uplatnění korekcí a kompenzací. V praxi 
je ovšem možné velmi často očekávat výsled-
nou nejistotu spíše se blížící hodnotě ±1 °C, 
popř. i větší.

Zcela ideální patrně nebude ani regulátor, 
takže i výsledná teplota zřejmě bude nejčas-
těji udržována s nejistotou (přesností) ±1 °C. 
Přitom ale z dostupných zdrojů a v součas-
nosti často diskutovaných bilancí plyne, že při 
teplotách v blízkosti 20 °C, což je nejčastější 
případ obytných i pracovních prostor, při zby-
tečném přetápění o jediný 1 °C vzrůstají ná-
klady na energii o asi 5 až 6 %, což ve finanč-
ním vyjádření při současných cenách energie 
představuje asi 1 000 až 1 500 Kč na jednu 
obytnou místnost (např. obývací pokoj nebo 
ložnici) za rok.

Obdobně lze odhadovat finanční dopady 
v důsledku redukce měření parametrů tepel-
né pohody na měření jen samotné teploty 
vzduchu, jak bylo zmíněno v předchozí ka-
pitole. V kancelářích, jednacích a jiných sá-
lech a výrobních halách lze vzhledem k až 
mnohonásobně větším prostorům v porov-
nání s obytnými místnostmi kalkulovat také 
mnohonásobně větší úspory či ztráty. Výrob-
ní prostory a laboratoře se zvýšenými poža-
davky na přesné dodržování hodnot paramet-
rů prostředí musí být vybaveny zařízením pro 
jejich komplexní sledování, včetně snímačů 
potřebné přesnosti (s malými nejistotami).

Závěr

V článku je populárnější formou spojena 
aktuální problematika tepelné pohody s pro-
blematikou měření příslušných parametrů 
a jeho nejistotami. Souvislost nákladů a tep-
loty v místnosti si lidé již začínají všeobecně 
uvědomovat a většinou se různými doporuče-
ními také řídí, i když mnohde se pohoda – tj. 

při daném zjednodušeném přístupu nastavená 
teplota – neřídí teploměrem, ale osobním po-
citem uživatele. To jsou případy, které se ne-
jen zdánlivě podobají uplatnění statistických 
parametrů pohody (PMV, PPD), kdy ovšem 
není možné relevantně určit hranice nejistot.

Právě nejistoty hodnot parametrů, dané 
použitou měřicí technikou a způsobem její-
ho použití, mohou být v širších souvislostech 
velmi zajímavé. Velmi zjednodušeně lze kon-
statovat, že zbytečné přetápění o 1 °C v obyt-
né místnosti s objemem asi 50 m3 znamená 
v současnosti roční ztrátu asi 1 000 korun 
(mnohé podklady ale uvádějí až 1 500 korun), 
přičemž v případě klimatizace je ztráta zpra-
vidla ještě mnohem výraznější. Nabízí se tedy 
ke zvážení, kdy se v regulačních smyčkách 
vytápění a klimatizace vyplatí použít přesněj-
ší měřicí techniku, resp. kdy je či není vhodná 
a návratná náhrada jednoduchých teploměrů 
komplexnějším zařízením k určování hodnot 
parametrů vnitřního prostředí.
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