
Tepelný 
komfort



Tepelný komfort

Tepelného komfortu se podvědomě snažíme 

dosahovat každý den. Jedním z hlavních účelů 

budov je ochrana před extrémními povětr

nostními podmínkami venku. Naprostá vět

šina lidí považuje tepelný komfort za samo

zřejmost, nicméně k jeho dosažení je nutno 

vynaložit energii, např. prostřed nictvím vytá

pění nebo chlazení. Při projektování budov je 

důležité vzít v úvahu takové návrhy tepelného 

komfortu, které zajistí dobré tepelné pod

mínky za použití energeticky úsporných tech

nologií, jakými jsou přirozené větrání, stínicí 

technika a inteligentní konstrukce budov.
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3.1 Co je tepelný komfort?

Tepelný komfort lze definovat jako „stav 
mysli, který vyjadřuje spokojenost s te-
pelným prostředím” [58].

Tepelný komfort (někdy též tepelná po-
hoda) je více než pouze příjemné pod-
mínky – je to součást nezbytného cho-
vání zajišťujícího přežití. Kdykoli lidé 
pociťují příliš velké teplo nebo příliš vel-
kou zimu, spustí základní instinkty ovlá-
dané naším tělem výstražný systém. 
Lidské tělo je velmi účinný „stroj”, který 
je schopen udržovat základní teplotu 
ve velmi úzkém rozsahu kolem 37 °C. 
Některé děje jsou podvědomé, jako na-
příklad odliv krve z okrajových částí 
těla, například rukou a nohou, aby byly 
životně důležité orgány v teple i v chlad-
ném prostředí, nebo naopak pocení 
v teplém prostředí. Mezi vědomější 
kroky patří svlékání a oblékání oblečení 
a přizpůsobování naší aktivity. Jinými 

slovy, správné tepelné podmínky jsou 
nutné k přežití [3]. A pokud tepelné pro-
středí nesplňuje očekávání, budou se 
snažit obyvatelé budovy ovlivnit tepelné 
prostředí tak, aby splňovalo jejich oče-
kávání, tj. pomocí instalace lokálního 
elektrického vytápění nebo chlazení. 
Zařízení využívající dodatečnou energii, 
která by nebyla nutná, kdyby byla bu-
dova již od samého začátku navržena 
s ohledem na tepelný komfort.

Mnoho lidí si tepelný komfort spojuje 
přímo s teplotou vzduchu, ale není to 
celá pravda, neboť naše subjektivní vní-
mání teploty v místnosti je kombinací 
několika parametrů. Nejvýznamnějším 
parametrem jsou pravděpodobně různá 
očekávání lidí, co se týče tepelného 
komfortu. Z toho důvodu je možné te-
pelný komfort vypočítat pouze pro prů-
měrného člověka a je nutná individuální 
zkušenost.

!   Pamatujte si
Tepelný komfort závisí kromě teploty i na dalších parametrech, jako jsou 
například aktivita, oblečení a individuální preference obyvatel.
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3.1.1 Tepelná nepohoda

Tepelná nepohoda nastává v okamžiku, 
kdy tepelné prostředí nesplňuje očeká-
vání lidské mysli nebo těla. V chladných 
prostředích máme pocit zimy a v našich 
rukou a nohou poklesne teplota, dosta-
neme husí kůži anebo se dokonce za-
čneme třást, přičemž v krajních přípa-
dech může dojít až k hypotermii. 
Naopak pobyt v teplém prostředí vyvolá 
pocení a v krajních případech to může 
vést až k hypertermii. Všechny tyto jevy 
jsou reakcí na prostředí, které nezajiš-
ťuje pohodu. Níže uvádíme několik kon-
krétních případů nepohody.

Průvan

Vnímání průvanu závisí na teplotě vzdu-
chu, pohybu vzduchu a také na tom, jak 
turbulentní tyto pohyby jsou. Lidské 
tělo není schopno vnímat skutečné po-
hyby vzduchu, ale dokáže vnímat zvyšu-
jící se ochlazování kůže, které je způso-
bováno pohyby vzduchu.

Střešní okna VELUX mohou být zdrojem 
průvanu. Starší střešní okna s poškoze-
ným těsněním mohou v zimním období 
propouštět do místnosti chladný vzduch. 
Proto je nutná častá údržba, aby okno 
bylo stále v dobrém stavu. Staré a velké 
zasklené plochy mohou způsobovat prů-
van směrem dolů od oken, kdy nízká 
teplota na vnitřní straně skla ochlazuje 
vzduch a způsobuje pohyb vzduchu 
směrem dolů. Nová úsporná skla mini-
malizují riziko průvanu.

Obrázek 3.1: Člověk vystavený nepříjemnému pohybu vzduchu.
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Asymetrie radiační teploty

Tento jev lze popsat pomocí situace 
člověka, který v chladném večeru sedí 
u krbu. Na jedné straně pociťuje teplo, 
zatímco na druhé straně je mu zima. 
Teplota vzduchu je stejná – rozdíl ve vní-
mání tepla je způsoben rozdílem v ra-
diační teplotě mezi krbem a chladnou 
plochou.

Tento jev lze pozorovat na dvou situa-
cích, kde figurují produkty VELUX. 
V zimním období, kdy je teplota skla 
na vnitřní straně velmi nízká v důsledku 
vyšší tepelné ztráty v porovnání se zdmi. 
Nicméně co se týče průvanu, způsobují 
nová okna jen zřídka problémy. Vnitřní 
žaluzie nebo venkovní roleta mohou 
toto riziko omezit nebo zcela eliminovat. 
V letním období, kdy jsou obyvatelé vy-
staveni přímému slunci, lze použít stínicí 
techniku na eliminaci tepelné nepohody 
zabráněním vstupu přímého slunečního 
záření.

!   Pamatujte si 
Tepelnou nepohodu lze v naprosté většině případů zlepšit chováním uživatele 
jako například zavřením okna, přesunutím se na jiné místo v místnosti nebo 
obléknutím vhodného oblečení.

Obrázek 3.2: Člověk vystavený jedné chladné ploše a jedné teplé ploše.
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3.2 Parametry mající vliv 
na tepelný komfort

Bylo provedeno mnoho experimentů na 
zjištění, co má vliv na naše vnímání te-
pelného prostředí [59]. Výsledky těchto 
experimentů jsou podkladem pro normu 
ISO 7730. Ergonomie tepelného pro-
středí [58].

Na vnímání tepelného komfortu má 
nejvýznamnější vliv šest parametrů:
• Aktivita příslušné osoby, která bývá 

běžně označována jako rychlost me-
tabolismu [met].

• Kolik oblečení má příslušná osoba na 
sobě, což bývá běžně nazýváno index 
oblečení [clo].

• Pohyb vzduchu (rychlost proudění 
vzduchu) [m/s].

• Střední radiační teplota [°C], což je 
vážený průměr teploty různých ploch 
(zdí, stropu, podlahy a oken) v míst-
nosti z pozice dotyčné osoby pobýva-
jící v místnosti.

• Teplota vzduchu [°C] v místnosti.
• Relativní vlhkost vzduchu v místnosti.

Z těchto šesti parametrů jsou čtyři 
ovlivňovány okny a jejich příslušenstvím 
– a tedy produkty VELUX. Rychlost 
proudění vzduchu a relativní vlhkost 
vzduchu jsou ovlivňovány používáním 
oken k větrání, přičemž vliv má jak ven-
tilační klapka, tak normální otevírání. 
Teplota vzduchu a radiační teplota jsou 
ovlivňovány přenosem tepla a sluneč-
ního světla oknem a používáním příslu-
šenství, jakým jsou žaluzie a rolety.

Sedmý parametr, kterým je lidská mysl, 
je rovněž důležitý. Bylo prokázáno, že 
individuální očekávání mají vliv na míru 
akceptace tepelného komfortu. Zejména 
v teplých podnebích bylo zjištěno, že 
očekávání obyvatel má vliv na rozsah 
komfortu.

!   Pamatujte si
Lidé jsou různí a chtějí různé tepelné prostředí.
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3.3 Adaptace teplému 
klimatu

Norma EN ISO 7730 vychází ze studií 
prováděných za použití klimatické 
komory, které prokazují, že lidé mají 
v zásadě stejné tepelné preference bez 
ohledu na to, ve které části světa žijí 
[60]. Zároveň ze studií prováděných 
v terénu vyplývá, že lidé pracující 
v při rozeně větraných kancelářských 
budovách v teplých podnebích akceptují 

vyšší teploty [61]. Norma EN 15251 sta-
noví limity pro akceptovatelné vnitřní 
teploty v přirozeně větraných budovách. 
Tyto hodnoty teploty předpokládají, 
že lidé mohou volně přizpůsobovat své 
oblečení a ovládat okna. Na základě 
„klouzavého průměru” venkovní teploty 
v posledním týdnu jsou uvedeny akcep-
tovatelné vnitřní teploty na Obrázek 3.3. 
Klouzavý průměr je vážený průměr ča-
sových období, kdy nejpozdější období 
mají největší váhu.

Obrázek 3.3: Na obrázku je uvedena komfortní zóna pro Dánsko. Výpočet je založen na principu 
adaptace [53].
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!   Pamatujte si
Očekávání ohledně tepelného prostředí v přirozeně větraných budovách závisí 
na venkovní teplotě.

V obytných budovách lze předpoklá-
dat, že jejich obyvatelé přizpůsobí své 
oblečení za účelem dosažení komfortu 
a v budovách se střešními okny VELUX 
budou ovládat okna, což jsou předpo-
klady pro použití adaptační metody.

Důsledkem adaptace je, že tepelného 
komfortu lze dosáhnout v teplých 
podnebích bez klimatizace pouhým 
používáním přirozeného větrání, 
stínicí techniky a inteligentních kon-
strukcí budov. To umožňuje obrovské 
úspory energie – viz část 5.4.4.

3.4 Ovlivnění tepelného 
komfortu pomocí oken ních 
systémů

Používání oken v kombinaci se zdrojem 
tepla (např. krbem) je jednou z nej-
starších metod dosahování tepelného 
komfortu v budovách. V současné 
době je nejjednodušším způsobem 
dosažení tepelného komfortu insta-
lace systému, který dokáže příslušné 
parametry přizpůsobit. Většina domů 
má nainstalovaný systém vytápění 
a v teplých podnebích případně i sys-
tém chlazení. Nicméně okna mohou 
ochladit budovu i v teplý letní den.

Jak bylo uvedeno výše, okna mohou 
být zdrojem průvanu a teplotní asy-
metrie. Může být obtížné určit, zda 
je pocit chladu způsoben průvanem 
od oken nebo vyzařováním chladu. 
U netěsnícího okna je možné vyměnit 
těsnění a/nebo sklo. Alternativní mož-
ností je případná výměna celého okna. 
Vyzařování chladu lze do jisté míry 
zabránit použitím vnitřní žaluzie, která 
snižuje teplotu na vnitřním povrchu.
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3.4.1 Žaluzie a rolety

Žaluzie a rolety blokují sluneční záření, 
a tak omezují množství tepla, které se 
dostává do místnosti. Přehřívání v let-
ním období lze efektivně omezit nebo 
dokonce eliminovat pomocí vhodné 
stínicí techniky. Stínicí technika může 
rovněž zlepšit tepelné charakteristiky 
(tepelnou izolaci) oken v zimě tím, že 
se zvýší teplota okna na vnitřní ploše.

To může zmírnit tepelnou nepohodu 
plynoucí z vyzařování chladu a tep-
lotní asymetrie. Další výhoda navíc 
spočívá v tom, že při použití v noci 
může tato doplňková izolace snížit 
potřebu vytápění. Z hlediska energie 
by se stínění v zimním období ovšem 
mělo používat pouze v noci, protože 
solární zisk je často důležitější než 
tepelné ztráty, viz část 5.4.3.

Sklo Příslušenství Operativní
teplota [°C]

59 úsporné 34,0

76G úsporné, 
s ochranou proti 
slunci

29,3

59 úsporné Zastiňovací roleta RFL 29,0

59 úsporné Markýza MHL 28,7

59 úsporné
Markýza MHL + RFL 
+ zastiňovací roleta

26,6

Venkovní roleta SCL 26,2

Příklad: Operativní teplota pro různé zasklení a příslušenství.

Naměřené hodnoty představují výsledky malého experimentu. Operativní teplota byla měřena 
za sklem s různým stínicím příslušenstvím, aby byl ilustrován účinek různých druhů stínění.
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!   Pamatujte si
Otevření oken účinně omezuje přehřívání.

Obrázek 3.4: Pociťovaná teplota v horkém a slunečném letním dni v Paříži ve Francii [63].
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Příklad: Stínicí technika jako chlazení

Studie provedená ústavem CSTB ve Francii v podkrovní místnosti měla za cíl zjistit, jak lze 
používat stínicí techniku jako pomoc nebo náhradu mechanického systému chlazení. Byly pro-
vedeny simulace pro města Hamburg, Mnichov a Stuttgart v Německu a Paříž, Lyon a Marseille 
ve Francii [62,63]. Závěr byl, že pociťovanou teplotu lze snížit až o 7 °C, když se použije stínicí 
technika pro zkoumaná místa v Německu i ve Francii. Co se týče energie na chlazení, byla zcela 
eliminována ve všech místech s výjimkou Marseille, kde byla snížena o 90 %. Graf znázorňuje 
pociťovanou teplotu v typickém horkém a slunečném dni v Paříži se stínicí technikou a bez ní.
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3.4.2 Otevírání oken (větrání)

Větrání představuje velice přímý 
a rychlý způsob, jakým můžeme ovlivnit 
tepelné prostředí. Otevřené okno bude 
mít za následek zvýšený pohyb vzdu-
chu, a pokud je venkovní teplota nižší 
než teplota v interiéru, dojde uvnitř k 
poklesu teploty. Viz příklad v části 2.4.5.

Strategie větrání

Většina lidí prostě otevře okna, když je 
příliš horko, ale je možné použít i jiné 
strategie. Jeden z příkladů je tzv. noční 
chlazení, kdy je použita teplotní hmota 
budovy k udržování nízké teploty v let-
ních měsících, viz část 2.4.5 a 2.4.6.

3.4.3 Dynamické okenní systémy

Dynamický okenní systém není jen 
okno, ale obsahuje celou řadu pří-
slušenství jako například elektrický 
systém otevírání oken, vnější stínění 
a/nebo vnitřní žaluzie, a co je nejdůle-
žitější, ovládací systém. Ovládání může 
provádět uživatel, ale nejlepší řešení 
je ovládání pomocí čidla. Dobrých 
výsledků lze dosáhnout i pomocí alter-
nativního řešení – časového ovládání.

Výhoda dynamického systému je 
schopnost přizpůsobit okno a jeho 
příslušenství tak, aby vyhovovalo 
aktuálním potřebám obyvatel. Pokud 
solární zisk způsobuje přehřívání, je 
použita vnější stínicí technika, která 
se opět otevře, jakmile to je smyslu-
plné s ohledem na energii a komfort.

Dobrými příklady dynamických oken-
ních systémů jsou systémy VELUX 
ACTIVE Climate Control a Energy 
Balance. Systém Energy Balance 
je časově ovládaný prvek, který je 
k dispozici u všech produktů VELUX 
Integra a Solar, které jsou ovládány 
pomocí systému io-homecontrol. Sys-
tém VELUX ACTIVE Climate Control 
je ovládání na bázi čidla, které lze 
použít rovněž u všech elektrických 
produktů VELUX kompatibilních 
se systémem io-homecontrol.

Algoritmus systému VELUX ACTIVE 
Climate Control byl ověřen Francouz-
ským výzkumným ústavem staveb, 
CSTB, pro lokality v Německu i ve 
Francii [62,63]. Podle jeho zjištění 
může dynamické ovládání stínicí 
techniky snížit pociťovanou teplotu 
v létě až o 7 °C a ve většině případů 
eliminovat přehřívání (nebo snížit 
potřebu ochlazování až o 90 %).

!   Pamatujte si
Dynamické okenní systémy mohou zmírnit přehřívání a potřebu mechanického 
chlazení.
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3.5 Metody hodnocení

Existují různé metody, které se snaží 
vyjádřit tepelné vnímání v místnosti 
jedním srozumitelným číslem.

3.5.1 Operativní teplota

Operativní teplota je pokusem o určení 
čísla odpovídajícího teplotě, jakou tělo 
skutečně pociťuje. Operativní teplota 
zahrnuje teplotu vzduchu, asymetrii 
radiační teploty a rychlost proudění 
vzduchu v jednom jediném čísle, které 
odpovídá teplotě, kterou by člověk 
pociťoval v prostoru se stejnou tep-
lotou vzduchu a teplotou ploch a bez 
jakéhokoli pohybu vzduchu [58]. 
Operativní teplota je intuitivním vy-
jádřením teploty pociťované v určité 
místnosti. Tato hodnota však nedává 
informaci o tom, jak je tepelné prostředí 
vnímáno, protože v ní nejsou vzaty 
v úvahu aktivita, oblečení a očekávání.

3.5.2 Ukazatel PMV 
(Predicted Mean Vote)

Ukazatel PMV se běžně používá v od-
borné literatuře a je popsán v [58]. Uka-
zatel PMV bere v úvahu šest parametrů 
uvedených v části 3.2 (rychlost meta-
bolismu, index oblečení, rychlost prou-
dění vzduchu, radiační teplota, teplota 
vzduchu a relativní vlhkost vzduchu). 
Ukazatel PMV je vyjádřen sedmibodo-
vou stupnicí od zimy (-3) až po horko 
(+3), přičemž 0 je neutrální. Hodnota 
PMV může být lepším ukazatelem toho, 
jak je tepelné prostředí vnímáno, než 
samotná operativní teplota, ale pro 
mnoho lidí je to abstraktnější pojem.

Z indexu PMV je možné vypočítat 
procento lidí, kteří by nebyli spokojeni 
s konkrétním tepelným prostředím. 
Různí lidé mají různou hodnotu pohody 
(komfortu), a proto je s tepelným pro-
středím nespokojeno vždy alespoň 5 %.

Pociťovaná teplota

Ukazatel PMV je vysoce odborný 
termín, který může být obtížné ko-
munikovat. Místo toho lze z hodnoty 
PMV vypočítat fiktivní teplotu, 
pociťovanou teplotu. Toto je možné 
provést za účelem vysvětlení účinků 
změn PMV, například vyšší nebo nižší 
rychlosti proudění vzduchu, vlhkosti 
nebo radiační teploty. Pociťovaná 
teplota může rovněž zahrnovat účinek 
přímého slunečního záření a je často 
relevantní, když se hodnotí účinek 
oken v kombinaci se stínicí technikou.
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Obrázek 3.5: Na obrázku je znázorněn způsob určení procenta nespokojených osob (PPD) na zá-
kladě tepelného vnímání. Na příkladu je ukázáno, že v situaci, kdy je tepelné vnímání vyjádřeno 
jako mírně teplo, je nespokojeno něco přes 50 % osob [58].
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Když známe uvedených šest parametrů, je možné předpovědět, jak bude většina lidí pociťovat 
dané tepelné prostředí.
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3.5.3 Jak vyhodnotit výsledky

Naměřené výsledky

Tepelné prostředí lze vyhodnocovat 
pomocí měření čtyř z uvedených 
šesti parametrů: teploty vzduchu, 
vlhkosti vzduchu, radiační teploty 
a rychlosti proudění vzduchu. Poslední 
dva parametry musí být odhad-
nuty z tabulek, například v [58].

Naměřená data lze použít pro ilustraci 
účinků změn těchto parametrů. 
Nelze je použít k vyhodnocení tepel-
ného prostředí vždy, protože platí 
pouze pro danou situaci, kdy jsou 
naměřena. Tepelné vnímání obyvatel 
také ovlivňují další faktory. Napří-
klad nálada může mít pozitivní nebo 
negativní účinek na očekávání.

Průzkumy mezi obyvateli

Možné problémy s tepelným prostředím 
mohou být zjištěny pomocí průzkumů 
mezi obyvateli. Otázky typu: „Je vám 
horko/chladno?” nebo „Byl(a) byste 
raději, kdyby tu bylo tepleji nebo 
chladněji?” mohou společně s měřením 
pomoci zjistit preference uživatelů.

Nevýhodou je, že tepelné vnímání je 
subjektivní a vychází z očekávání. Znovu 
je třeba podotknout, že velkou roli bude 
hrát i psychický stav obyvatel. Pokud je 
průzkum prováděn v domě obývaném 
jednou rodinou a upraven podle jejich 
preferencí na základě průzkumů, jiné 
rodiny by se na tom nemusely shodnout.

Dynamické simulace

Dynamickou simulaci lze použít na 
předvídání rizika přehřívání v budově. 
Pomocí této simulace se vypočítá 
tepelná bilance budovy postupně po 
časových krocích. Výsledky vyjadřují 
energetickou spotřebu budovy ale rov-
něž teplotu. Při hodnocení dynamických 
výsledků je obvyklou metodou počet 
hodin strávených mimo komfortní 
zónu. Počítané hodiny jsou hodiny, kdy 
je daný prostor obsazen a je dovoleno, 
aby zmíněných 5% bylo mimo tuto 
zónu [53]. Při provádění dynamických 
simulací jsou kritéria převzata z různých 
norem nebo právních předpisů a platí 
pro průměr populace. Pro toto hodno-
cení je možné použít program VELUX 
Energy and Indoor Climate Visualizer.
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Studie zabývající se pasivními metodami chlazení v teplých podnebích je příkladem využití 
programu VELUX Energy and Indoor Climate Visualizer pro hodnocení tepelného komfortu. 
Simulace prováděné pro španělské město Malaga ukazují, že pasivní opatření, jako je větrání 
a použití stínicí techniky, dokáže téměř zcela eliminovat nutnost použití klimatizace [64]. 
Na obrázku je znázorněno, jak je operativní teplota udržována v komfortní zóně (znázorněné 
šedou barvou) pomocí pasivních metod chlazení, přičemž neprovedení žádných opatření má 
za následek výrazné přehřívání. Výsledky jsou rovněž kvantifikovány jako část roku s dobrým 
a špatným tepelným komfortem, kdy se opět projevují výrazná zlepšení tepelného komfortu.

Obrázek 3.6: Vnitřní a venkovní teplota dosahovaná různými způsoby ovládání v červnu ve španěl-
ském městě Malaga [64].
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Obrázek 3.7: Část roku v komfortní zóně a část roku mimo komfortní zónu 
při použití různých způsobů ovládání ve španělském městě Malaga [64].
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3.6 Tepelný komfort 
– shrnutí

Tepelný komfort lze definovat jako 
„stav mysli, který vyjadřuje spokoje-
nost s tepelným prostředím,” přičemž 
vliv na něj má šest parametrů:

• teplota vzduchu
• radiační teplota
• relativní vlhkost vzduchu
• rychlost proudění vzduchu
• míra oblečení
• míra aktivity

Osobní preference a očekávání mají 
rovněž vliv na tepelný komfort. Tepel-
ného komfortu je dosaženo, když je 
uvedených šest parametrů v rovnováze. 
Známe-li tyto parametry, můžeme od-
hadnout počet spokojených obyvatel. 
Minimálně 5 % bude vždy nespokojeno. 
Adaptace má značný vliv na to, jak 
pociťujeme tepelné prostředí, a umož-
ňuje akceptaci širšího rozsahu teploty 
v přirozeně větraných budovách.

Střešní okna VELUX mají vliv na 
první čtyři parametry. Teplota vzdu-
chu je ovlivňována stínicí technikou 
a větráním, radiační teplota je ovliv-
ňována stínicí technikou a vlhkostí 
a vlhkost a rychlost proudění vzdu-
chu jsou ovlivňovány větráním.

Hodnocení tepelného komfortu v obyt-
ných budovách je možné provádět 
pomocí programu VELUX Energy and 
Indoor Climate Visualizer. Zejména 
hodnocení případů s různým nastave-
ním chlazení je snadné díky zabudo-
vané funkci porovnávacího výpisu.
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Rejstřík pojmů
Autonomie denního osvětlení (Daylight autonomy – DA)  40
Parametr DA je definován jako procentuální podíl času (v rámci roku), po který 
je v interiéru zajištěn určitý minimální přísun denního světla (např. 500 lux).

C2C (Cradle to cradle)  122
Model hodnocení produktů, který vychází z jiné základní myšlenky než proces LCA 
a staví na třech hlavních principech; jeden z nich říká, že nemůžeme dále žít na planetě 
Zemi, pokud nesnížíme objem odpadů.

Cirkadiánní rytmy  15
Biologický cyklus s periodou přibližně 24 hodin (z latinských slov circa = přibližně, 
dies = den). Cirkadiánní rytmy nacházíme takřka u všech živých forem, zvířat i rostlin. 
Svůj vlastní geneticky definovaný cirkadiánní rytmus mají nejen základní funkce 
celého organizmu, ale téměř každý jednotlivý orgán a dokonce každá jednotlivá buňka.

CLO  74
Kvalita oděvu (clothing level). Izolační schopnost oděvu. [1 CLO = 0,155 m2K/W].

D  103
Počet hodin v roce, během nichž je nutno topit. Součet teplotních rozdílů mezi 
vzduchem uvnitř a vně budovy za celý rok.

dB(A)  88
Někdy se můžeme místo jednotky dB setkat s jednotkou dB(A). Výraz (A) znamená, 
že údaj vyjadřuje celkovou hladinu akustického tlaku (která se skládá z tlaku na mnoha 
jednotlivých frekvencích), která je „A‑weighted“ (vážená podle vnímání hlasitosti 
na různých frekvencích) a odpovídá tedy lidskému vnímání zvuku.

Decibel (dB)  88
Decibel je jednotka, která slouží k měření hladiny hlasitosti zvuku; jde o logaritmickou 
jednotku, která vyjadřuje poměr.

Dynamická simulace  82
Počítačová simulace, ve které se provádí výpočty pro určitý časový interval 
v časových krocích, obvykle po 1 hodině. Příkladem je aplikace VELUX Energy 
and Indoor Climate Visualizer.

Elektromagnetické spektrum  9
Kontinuum elektrického a magnetického záření, které zahrnuje všechny vlnové délky.

Energetická bilance  102
Poměr mezi tepelnými ztrátami a teplem získaným ze slunce pro dané okno.
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Energetická náročnost  106
Celkové energetické nároky budovy, které zahrnují vytápění, chlazení, ohřev teplé 
vody, elektrické osvětlení a ostatní elektrická zařízení.

Energetické nároky  95
Potřebná energie.

Energie z obnovitelných zdrojů  98
Energie vyrobená z obnovitelných zdrojů, jako je slunce, vítr nebo biomasa.

Hladina akustického tlaku (Sound Pressure Level – SPL)  93
Hladina akustického tlaku je logaritmická veličina, která vyjadřuje skutečný 
akustický tlak. Hladina akustického tlaku se udává v dB.

Chronobiologie  16
Chronobiologie je nauka o biologických rytmech, přesněji řečeno o vlivu 
24hodinového cyklu světla a tmy a sezónních změn délky dne na biochemické 
a fyziologické procesy a chování živých organizmů.

I  103
Využitelné teplo ze slunce dopadající na okno; udává se v kWh/m2.

Infiltrace  67
Nekontrolovaná ventilace vlivem netěsností pláště budovy.

Infračervené záření (IR)  9
Elektromagnetické záření o vlnové délce větší než vlnová délka viditelného světla. 

Intenzita osvětlení  34
Intenzita osvětlení vyjadřuje množství světla dopadajícího na určitou plochu. 
Zpravidla se udává v luxech.

Kandela (cd)  36
Jednotka svítivosti; 1 cd = 1 lumen na steradián (lm/sr).

Koeficient denního osvětlení (Daylight Factor – DF)  38
Koeficient DF vyjadřuje (v podobě procentuálního podílu) množství denního světla, 
které je k dispozici v interiéru, ve srovnání s množstvím denního světla nezastíněného 
překážkami v exteriéru za standardních podmínek oblačnosti podle CIE.

Komfortní rozsah  74
Minimální a maximální hodnota, mezi kterými se předpokládá stav tepelné pohody.

Komínový efekt  60
Princip ventilace, který využívá stoupání teplého vzduchu.
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Kvalita vnitřního ovzduší (Indoor Air Quality – IAQ)  45
Charakteristika klimatických podmínek uvnitř budovy, která zahrnuje obsah 
plynných složek, teplotu, relativní vlhkost a koncentraci znečišťujících látek.

kWh  95
Jednotka energie. Běžně se používá pro kvantifikaci spotřebované energie, 
např. pro účely vyúčtování energie.

kWh/m² plochy oken  96
Jednotka energetické bilance okna.

kWh/m² podlahové plochy  95
Celkové energetické nároky budovy na jeden m2 vytápěné podlahové plochy.

Lux (lx)  34
Jednotka intenzity osvětlení. Jeden lux je roven jednomu lumenu na čtvereční metr 
(lm/m²).

Melatonin  15
Melatonin je nejdůležitější hormon vylučovaný šišinkou; lze jej popsat jako signál 
vyslaný tělu, že nastává temná část dne (noc). U lidí podporuje spánek, u nočních zvířat 
naopak aktivitu.

MET  74
Úroveň aktivity obyvatel budovy. Udává se v MET (zkratka pro metabolizmus).  
[1 MET = 58,2 W/m²]

Odrazivost povrchu  28
Hodnota vyjadřující množství světla odráženého od daného povrchu.

Okenní systém  101
Mluvíme‑li o okenním systému, pohlížíme na okno a jeho příslušenství jako 
na kombinovanou jednotku. Může jít o stínicí nebo jiné zařízení, které mění 
parametry daného okna jako celku.

Operativní teplota  80
Teplota, která charakterizuje tepelné prostředí jako celek a lze ji porovnávat u různých 
případů.

Oslnění  13
Oslnění je vjem způsobený příliš jasným světelným zdrojem nebo odrazem v zorném 
poli, který může působit nepříjemně a narušovat komfort nebo způsobovat zhoršení 
funkce zraku a viditelnosti.
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Pevné částice (Particulate Matter – PM)  45
Malé částice poletující ve vzduchu (x = aerodynamický průměr).

Počet částic/dílů na jeden milion (ppm)  59
Výraz používaný např. k vyjádření koncentrace určitého plynu (např. CO2) v ovzduší. 
1 ppm = 1 ml v 1 m3 (1 000 l)

Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment – LCA)  121
Model pro posuzování dopadů určitého procesu nebo produktu na životní prostředí.

Propustnost viditelného světla (τv)  29
Množství denního světla propouštěného oknem se nazývá propustnost viditelného 
světla (τv) a závisí na konstrukci okenní výplně.

Průběžný průměr  75
Vážený průměr za určité časové období. Nejnovější období má největší váhu.

Průvan  72
Nežádoucí místní chlazení způsobené pohybem vzduchu. Obvykle k němu dochází 
při rychlosti proudění vzduchu vyšší než 0,15–0,30 m/s.

Předpokládaná průměrná volba (Predicted Mean Vote – PMV)  80
Index, který předpovídá průměrnou volbu velké skupiny, pokud jde o tepelnou pohodu. 
0 je neutrální teplota, +3 znamená příliš vysokou teplotu a –3 znamená příliš chladno.

Předpokládané procento nespokojených 
(Predicted Percentage Dissatisfied – PPD)  80
Kvantitativní předpověď procentuálního podílu lidí nespokojených s tepelným 
prostředím.

Rw  92
Veličina charakterizující kvalitu zvukové izolace, která vyjadřuje schopnost snižovat 
úroveň hluku pronikajícího z venku do interiéru budovy. Zvukově izolační schopnost 
se udává v dB.

Rychlost výměny vzduchu  58
Vyjadřuje, kolikrát za hodinu se v daném prostoru vymění vzduch. Neříká nic 
o účinnosti ventilace.

Sezónní afektivní porucha (Seasonal Affective Disorder – SAD) 18
Nazývá se též zimní deprese. Porucha nálady způsobená nedostatkem denního 
světla v zimním období.
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Spotřeba energie  95
Energie spotřebovaná na pokrytí energetických nároků.
Střední radiační teplota  74
Vážený průměr teploty všech okolních povrchů; váhami jsou plochy těchto povrchů.

Svítivost  36
Svítivost je veličina vyjadřující množství světla odráženého nebo vyzařovaného 
z určité plochy. Zpravidla se udává cd/m².

Syndrom nezdravých budov (Sick Building Syndrome – SBD)  47
Pojem, který se někdy používá pro označení situací, kdy obyvatelé budovy trpí 
akutními zdravotními problémy a/nebo nízkým komfortem, který zřejmě souvisí 
s dobou strávenou v určité budově, přičemž nelze identifikovat žádnou konkrétní 
chorobu nebo příčinu.

Systémy hodnocení budov  123
Systémy hodnocení, v rámci kterých jsou posuzovány různé parametry 
z hlediska dopadů na životní prostředí. Různé systémy hodnocení budov 
berou v úvahu různé parametry.

Systémy hodnocení ochrany lesů  126
Systémy certifikace, které podporují udržitelné lesní hospodářství. Nejvýznamnějšími 
systémy jsou FSC a PEFC; certifikáty uděluje nezávislý certifikační orgán.

Těkavé organické látky (VOC) 45
Látky, které se odpařují z mnoha produktů používaných pro domácí práce, údržbu 
a výstavbu, které obsahují organické látky.

Uhlíková stopa  122
Emise ekvivalentního množství CO2 v tunách nebo kilogramech pro určitý proces nebo 
produkt.

Ultrafialové záření (UV)  9
Elektromagnetické záření o vlnové délce kratší než vlnová délka viditelného světla. 

VELUX ACTIVE Climate Control  102
Řídicí systém na principu senzorů, který slouží k řízení vnitřního a/nebo vnějšího 
stínicího zařízení. Součást dynamického okenního systému.

VELUX Energy Balance control  102
Časový plán řízení vnitřních a/nebo vnějších stínicích zařízení. Součást dynamického 
okenního systému.
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Větrání  62
Krátký časový úsek s vysokou rychlostí výměny vzduchu způsobenou otevřením oken.

Vnímaná teplota  80
Teplota vypočtená z hodnoty PMV, která udává, jaké teplotě tato hodnota odpovídá.

Watt (W)  
Jednotka energie. Často se používá k vyjádření množství energie spotřebovávané určitým 
zařízením. Příkladem je 60W žárovka nebo 200W tepelné čerpadlo.




