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Abstract 

 

In the framework of project solution of National Agency for Agricultural Research (NAZV) No. QH 92251 there were 

suggested and monitored 4 different variants of OIH in total equipped by various types of external cover. For each of 
variants there was also monitored the effect of the OIH entrance orientation towards the cardinal points and the 

influence of the vent setting on microclimatic conditions of the internal ambience and temperature-humidity index 

(THI). As the best solution there was proved the variant 3, which is characterized by the fact that part of the roof cover 

is equipped by a 50mm thick layer of mineral wool and alububble insulation foil. For example, compared to variant 1 

(basic OIH version)  at relative intense solar radiation and outdoor temperature around 25 °C there is the OIH inside 

temperature lower by 2.34 °C. It means at comparable 40% relative humidity a reduction of THI value by 3 points 

(from 77 to 74). The obtained results show that suitable OIH design can improve microclimate of their indoor 

ambience. 
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ÚVOD 

 

Mikroklimatické parametry chovného prostředí 

jsou jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující 

zdravotní stav zvířat a mají významný vliv na jejich 

užitkovost a reprodukci. Jsou důležitým parametrem 

pro posuzování welfare. Černý a Bukvaj (1983) 

uvádějí, že v širokém rozmezí teplot (-5 až +25 °C) 

nebyly u zdravých telat ve věku 14 – 180 dní při 

dodržení zooveterinárních podmínek zjištěny podstatné 

změny ve sledovaných fyziologických funkcích a 
přírůstcích živé hmotnosti. Dolejš et al. (1994) uvádějí 

v informačních listech MZe ČR obecně uznávané 

požadavky na relativní vlhkost vzduchu pro telata 

optimálně 50 – 70 % a maximálně pak 75 %. V rámci 

mikroklimatických podmínek pak bývá kladen největší 

důraz na zajištění teplotně-vlhkostního welfare, čímž 

rozumíme současný účinek teploty a vlhkosti vzduchu 

v kombinaci obou těchto mikroklimatických faktorů, 

vyjadřujících optimum, tj. skutečnou tepelnou pohodu 

ustájených zvířat. Pro stanovení teplotně-vlhkostního 

welfare již Berry (1964) použil výpočet tzv. teplotně-
vlhkostního indexu (dále jen THI) upraveného pro 

skot.  

Zejména v letním období jsou telata vystavena 

přímému slunečnímu záření a teplota prostředí se 

přibližuje teplotě těla a v důsledku toho musí tele 

zvýšit aktivní ochlazování evaporací vodou 

z dýchacího traktu nebo pocením (Brouček, 2005). 

Proto je nutno hledat taková technická a organizační 

řešení, která poskytnou telatům vhodné podmínky 

chovného prostředí při zachování welfare a ochrany 

životního prostředí. Z doposud provedených sledování 

je zřejmé, že parametry vnitřního prostředí ve VIB jsou 
významně závislé na intenzitě slunečního záření, 

použitém materiálu VIB a také na jejich konstrukčním 

řešení.  

V období vysokých letních teplot může teplota 

vnitřního prostředí dosáhnout hodnot 40-45oC, která 

může mít již velmi nepříznivý vliv na zdravotní stav 

chovaných telat. 

S ohledem na zjištěné nedostatky stávajících VIB 

byly v rámci řešení projektu QH92251 založeny další 

experimenty s cílem hledání a nalezení technických a 

konstrukčních opatření a úprav provedených na VIB 

vedoucích ke zlepšení především tepelné pohody 
chovaných zvířat v letním období. 

 

 

MATERIÁL A METODIKA 

 

Byly navrženy a sledovány celkem 4 varianty 

provedení VIB s různým řešením vnějšího pláště. U 

každé varianty byl také sledován vliv orientace 

vstupního otvoru VIB vůči světovým stranám a vliv 

nastavení větracího otvoru. 

Pro určení mikroklimatických parametrů uvnitř 
sledovaných systémů byla měřena teplota, relativní 

vlhkost a rosný bod datovými záznamníky s čidly 

Comet S3631. Tato čidla byla umístěna v zóně ležení 

telete. Stejná čidla (venkovní teplota, relativní vlhkost 

vzduchu a rosný bod) byla instalována ve venkovním 

prostředí přilehlém VIB. Všechna mikroklimatická 

data byla měřena kontinuálně a v pravidelných 

intervalech ukládána do paměti počítače pro účely 

dalšího zpracování a vyhodnocení. Naměřená data jsou 

archivována v databázi MS Access a následně 

zpracovávána a vyhodnocována v tabulkovém 

procesoru MS Excel, který umožňuje detailní 
vyhodnocení průběhu jednotlivých parametrů VIB ve 

formě tabulek a grafů. Hodnoty intenzity sluneční 
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radiace byly měřeny meteostanicí Davis Vantage Pro2, 

která byl umístěna v prostoru sledovaných VIB.  

Povrchové teploty byly měřeny dotykovým 

teploměrem Ahlborn FT0104P se záznamníkem 

Almemo 2290-4.  

Technické provedení hodnocených variant VIB je 

zřejmé z obr. 1- 4. 

 

Tab. 1 – Ověřované úpravy konstrukčního řešení pláště VIB 

Orientace vchodu VIB a nastavení 

větrání 
Konstrukční provedení Varianta 

Orientace na jih, větrání otevřeno 

Bez pokryvu 1 

3 vrstvy izolace pod plovoucí podlahu + bílý plast 2 

Minerální vata 50mm + AB parozábrana 3 

Stříška 190 mm nad konstrukcí + větrací otvory 4 

Orientace na jih, větrání uzavřeno 

3 vrstvy izolace pod plovoucí podlahu + bílý plast 1 

Bez pokryvu 2 

Minerální vata 50mm + AB parozábrana 3 

Stříška 190 mm nad konstrukcí + větrací otvory 4 

Orientace na sever, větrání otevřeno 

3 vrstvy izolace pod plovoucí podlahu + bílý plast 1 

Bez pokryvu 2 

Minerální vata 50mm + AB parozábrana 3 

Stříška 190 mm nad konstrukcí + větrací otvory 4 

Orientace na sever, větrání uzavřeno 

3 vrstvy izolace pod plovoucí podlahu + bílý plast 1 

Bez pokryvu 2 

Minerální vata 50mm + AB parozábrana 3 

Stříška 190 mm nad konstrukcí + větrací otvory 4 

 

 

Varianta 1 představuje VIB v provedení od 

výrobce bez jakýchkoliv úprav a slouží jako základní 

varianta pro srovnání vlivu provedených úprav na 

parametry mikroklima ve VIB. 

Mezi základní vlastnosti použitých řešení 

z hlediska snížení prostupu tepla patří tepelná vodivost 

λ a tepelný odpor R. V tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty 

tepelné vodivosti a tepelného odporu materiálů 

použitých pro izolaci střešního pláště VIB. 

 

Tab. 2 –  Hodnoty tepelné vodivosti a tepelného odporu materiálů použitých pro izolaci střešního pláště VIB 

Materiál Tepelná vodivost λ , W/m.K Tepelný odpor konstrukce, m2K/W 

Polypropylen, 5 mm 0,22 0,023 

Minerální vata, 50 mm 0,04 1,25 

AB parotěsná folie, 4 mm 0,0057 0,702 

IZO-FLOR Plus, 3x 2,2 mm 0,016 0,413 
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Obr. 1 – VIB bez pokryvu, větrání otevřeno, varianta 1 – základní 

 

 

Obr. 2 – VIB pokryta 3 vrstvami izolace pod plovoucí podlahy krytých bílým PP plastem, varianta 2 
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Obr. 3 – VIB pokryta 50mm vrstvou minerální vaty a AB parozábranou s hliníkovou fólií, varianta 3 

 

 

Obr. 4 – VIB se stříškou zvednutou o 190 mm nad střešní plášť VIB a se 4 střešními větracími otvory o rozměrech 

250x110 mm, varianta 4 
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VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

Získané výsledky jsou souhrnně uvedeny 

v tabulce 3 a v  grafu na obr. 5. Pro hodnocení vlivu 

jednotlivých na parametry mikroklima byl zvolen 

rozdíl teplot mezi vnějším a vnitřním prostředím VIB.  

Z hlediska orientace VIB vůči světovým stranám 

prakticky všechny varianty vykazují podstatné snížení 

vnitřní teploty VIB při orientaci vchodu na severní 

stranu. Bylo zjištěno snížení vnitřní teploty o 0,58 – 

1,82 oC. Proto je možné považovat orientaci VIB vůči 

světovým stranám za parametr významně ovlivňující 

vnitřní mikroklima VIB v letním období. Tam, kde je 

to možné, lze doporučit orientovat VIB v letním období 

vchodem na severní stranu. 

 

 

Obr. 5 – Vliv konstrukčního řešení a orientace VIB ke světovým stranám na teplotu uvnitř VIB 

 

Tab. 3  – Vliv různých řešení VIB na teplotu vnitřního prostředí VIB v letním období 

Orientace vchodu VIB a nastavení větrání Varianta 
Průměrná sluneční 

radiace, W.m-2 

Průměrná 

venkovní teplota, 

°C 

Maximální 

rozdíl teplot, 

°C 

Orientace na jih, větrání otevřeno 

1 671 24,6 4,67 

2 724 24,4 3,92 

3 674 25,8 2,63 

4 673 25,3 4,34 

Orientace na jih, větrání uzavřeno 

1 758 26,5 6,10 

2 794 26,7 3,70 

3 678 24,8 2,40 

4 768 30,4 5,50 

Orientace na sever, větrání otevřeno 

1 913 25,0 3,85 

2 849 26,5 2,10 

3 737 25,3 2,05 

4 774 28,0 3,50 

Orientace na sever, větrání uzavřeno 

1 920 24,5 4,10 

2 902 28,4 2,90 

3 686 23,4 2,30 

4 862 32,5 3,10 
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Z hlediska konstrukčního řešení se jako 

nejvhodnější ukázala varianta 3 (obr. 3), která se 

vyznačuje tím, že část vnějšího pláště je pokryta 

vrstvou minerální vaty o tl. 50mm a AB parozábranou. 

Např. ve srovnání s variantou 1 (základní provedení 

VIB) je při poměrně intenzivním slunečním záření a 

teplotě vnějšího prostředí kolem 25 oC  teplota 

vnitřního prostředí nižší o 2,34 oC. Při srovnatelné 

relativní vlhkosti 40% to znamená snížení hodnoty THI 

o 3 body (ze 77 na 74). 

 

 

ZÁVĚR 

 

Ze získaných výsledků vyplývá významný vliv 

konstrukčního řešení a použitých materiálů vnějšího 

pláště VIB na tvorbu mikroklima vnitřního prostředí.   

V letním období, kdy jsou telata uvnitř VIB 

vystavována enormní tepelné zátěži, lze použitím 

vhodných izolačních a reflexních materiálů účinně 

eliminovat prostup slunečního záření pláštěm dovnitř 

VIB, a tím tak pozitivně ovlivnit tepelný komfort 
ustájených telat. V tomto období je nutné věnovat 

náležitou pozornost i dostatečnému větrání prostoru 

uvnitř VIB a orientaci vchodu VIB ke světovým 

stranám. V letním období lze doporučit orientaci 

vchodu na sever a v zimním naopak na jih. 

Na základě těchto výsledků je potřebné orientovat 

výrobce a uživatele VIB. Další výzkum zabývající se 

vhodností použitých materiálů a konstrukcí, který 

naváže na nové získané poznatky, se jeví jako 

nezbytný. 
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Abstrakt 

 
V rámci řešení projektu NAZV QH92251 byly navrženy a sledovány celkem 4 varianty provedení VIB s různým 

řešením vnějšího pláště. U každé varianty byl také sledován vliv orientace vstupního otvoru VIB vůči světovým 

stranám a vliv nastavení větracího otvoru na mikroklimatické poměry vnitřního prostředí a THI. Jako nejlepší řešení se 

ukázala varianta 3, která se vyznačuje tím, že část střešního pláště je kryta vrstvou minerální vaty o tl. 50mm a AB 

parozábranou. Např. ve srovnání s variantou 1 (základní provedení VIB) je při poměrně intenzivním slunečním záření a 

teplotě vnějšího prostředí kolem 25 oC teplota vnitřního prostředí nižší o 2,34 oC. Při srovnatelné relativní vlhkosti 40% 

to znamená snížení hodnoty THI o 3 body (ze 77 na 74). 

Získané výsledky ukazují, že vhodné konstrukční řešení VIB může zlepšit mikroklima vnitřního prostředí VIB.  
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