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Abstrakt 

Tato disertační práce se zaměřuje na vliv vybraných konstrukčních částí budov na 

vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů. Cílem je zjistit jaký vliv má vybraná 

konstrukční část budovy na bázi přírodních materiálů na kvalitu vnitřního prostředí. 

Diagnostickou metodou in-situ bylo změřeno 34 objektů rodinných domů vystavěných 

z přírodních materiálů na území České a Slovenské republiky v letech 2007 – 2014. 

Disertační práce je rozdělena do tří částí. První rozsáhlá část je věnována analýze současného 

stavu problematiky na území České republiky a zahraničí. Dále je proveden pečlivý teoretický 

rozbor problematiky vzduchotěsnosti obálky budovy. Druhá část práce popisuje výběrový 

soubor – měřené objekty a zdůvodňuje výběr těch konkrétních konstrukčních systémů. 

Všechny objekty vyhovují požadavkům normy ČSN 73 0540 [20] a z hlediska energetické 

náročnosti spadají do kategorií A, B, nebo C dle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. [22]. Poslední část 

byla věnována pečlivému vyhodnocení parametrů získaných z měření. Bylo provedeno 

statistické vyhodnocení naměřených dat. 
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Budova, obálka budovy, konstrukce, přírodní materiál, Blower Door test, 
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Abstract 

This dissertation focuses on the impact of selected components of buildings on the 

airtightness of buildings based on natural materials. The aim is to find out what affects the 

design of the building on the quality of the indoor environment. By the method of in-situ 34 

houses based on natural materials, built in the Czech Republic and the Slovak Republic since 

2007, were measured. The dissertation is divided into three key parts. The first part is devoted 

to an extensive analysis of the current status of the issue in the Czech Republic and abroad. 

There is also carried out diligent theoretical analysis of the issue. The second part describes 

the sample - measured objects. Justifies the choice of the concrete structural systems. 

Measured objects are located in different climatic regions (within the Czech and Slovak 

Republic). All objects conform to the requirements of ČSN 73 0540 [20] and in terms of 

energy performance fall within to categories A, B, or C according to regulation No. 148/2007 

Sb. [22]. The last part was devoted to dutiful evaluation of parameters obtained from 

measurements. Statistical evaluate of the measured data was also performed. 
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1  Úvod a přehled o současném stavu problematiky 

1.1 Úvod 

Dle WHO (World Health Organization = světová zdravotnická organizace) v roce 1984 

pociťovalo 30% osob v moderních zemích tzv. SBS (Sick Building Syndrom = syndrom 

nemocných budov), v roce 2002 již tento syndrom pociťovalo 60% osob. Jako jedna 

z hlavních příčin je uváděna nedostatečná kvalita interního mikroklimatu budov a dostatečný 

objemový průtok přiváděného vzduchu do místnosti na osobu [11]. 

Vnitřní mikroklima je jeden z nejdůležitějších aspektů zdravého bydlení a pobytu 

v pracovním prostředí. Pro udržení stability vnitřního prostředí je nezbytné již v projektové 

přípravě staveb navrhovat zodpovědně skladbu konstrukcí, tvořících obálku budovy, 

odpovídající regulační techniku (termostatické ventily, regulace vytápěcího systému) spolu 

s optimálním návrhem způsobu výměny vzduchu a udržení doporučených hodnot teploty 

vnitřního vzduchu a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu [13].  

Vnitřní mikroklima zahrnuje celou řadu podskupin (povrchovou teplotu, teplotu 

vnitřního prostředí, vlhkost v konstrukci, vlhkost vnitřního prostředí, koncentraci CO2, 

proudění vzduchu, intenzita slunečního záření a další).  

1.2 Současný stav problematiky 

1.2.1 Historie dřevostaveb na území České republiky 

Dřevo je jeden z nejstarších stavebních materiálů, pro jehož mnohé účely za něj nebyla 

doposud nalezena rovnocenná náhrada, a proto byly dřevěné stavby v minulých dobách na 

celém světě velmi rozšířené. V tomto středoevropském regionu bylo zpravidla dřeva dostatek, 

což ho předurčilo být základním stavebním materiálem pro stavbu obydlí i jiných konstrukcí. 

Snadná opracovatelnost dřevní suroviny umožňovala provádět konstrukce dostatečně pevné a 

jeho přírodní charakter vytvářel prostředí komfortní a v dnešní terminologii ekologické.  

Česká Republika patří k zemím s vysokou lesnatostí. Materiál na výstavbu jednoho 

domu vyroste v českých lesích za necelé tři minuty! Lesní pozemky pokrývají v současné 

době cca 2 663 731 ha, tedy 33,6 % z celkového území státu, viz Graf. č. 1. Plocha lesních 

půd a jejich podíl na celkové rozloze setrvale mírně roste – rozsah zalesňování zemědělských 

pozemků převyšuje výměru odlesnění pro těžbu nerostných surovin a pro investiční výstavbu.  
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Graf č. 1 – Plocha lesů z celkové rozlohy státu [%] 

Zdroj: Informační systém statistiky a reportingu [24] 

Nejrozšířenějšími dřevinnými druhy jsou jehličnany viz Graf č. 2 (cca 75 %). Právě 

jehličnany, jmenovitě smrkové dříví, jsou jedním ze základních stavebních materiálů 

novodobých dřevostaveb. Roční přírůstek dřevní hmoty na území ČR dosahuje 16,8 mil. m
3
. 

 

Graf č. 2 – Procentuální zastoupení dřevích druhů [%] 

Zdroj: Lesy České republiky, s. p.[25] 
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V číslech máme větší zalesněnost než např. Spojené státy, jejichž území je zalesněno z 

31 %, kdežto v ČR máme zalesněnost 34 %. Dřeva zde máme dostatek, přesněji řečeno 

nadbytek. Také máme tradici a zkušenost s použitím dřeva v konstrukcích, sahající mnoho 

staletí do minulosti.  

Nároky na bydlení se v současnosti mění velmi dynamicky a trend současného bydlení 

se přesouvá od tradiční představy dvougeneračních domů směrem ke stavebním systémům 

s jednoduchou montáží, adaptabilitou v průběhu provozu a nepatrnými nároky na přestavbu 

nebo montáž [16]. 

Dřevo jako stavební materiál se ve středoevropských podmínkách používalo od 

nepaměti, jak ostatně dokazují dřevostavby staré i několik set let. Průmyslová revoluce a 20. 

století však dřevo „odsunula“ do pozadí. Tento tradiční materiál byl nahrazen novými a 

progresivními materiály a technologiemi. Dřevostavby se stavěly zcela minimálně. Za 

poslední desetiletí se postupně stavební firmy k tomuto materiálu vrací. Ukazuje se, že řada 

mýtů a pověr, které byly kolem dřevostaveb uměle vytvořeny, nejsou opodstatněné. Lidé se 

znovu při budování svých domovů vrací k tradičním, osvědčeným a cenově přijatelným 

materiálům [16].  

Stavba roubeného stavení obvyklého pro 17. až 19. století představovala značnou 

investici a trvala dlouho. Všechny spoje dřeva bylo nutno dělat ručně, důležitá byla kvalita 

dřeva (nejčastěji jedle) i výběr místa pro stavbu. Základem konstrukce stěn domů bylo 

roubení. Je to sestava vodorovně vrstvených trámů, vázaných v nároží tesařskými spoji, 

popřípadě svislými kůly v přesahu zhlaví (nárožních konců). Jinou možností byla rohová 

vazba na tzv. rybinu (při bočním pohledu má konec každého trámu tvar připomínající rybí 

ocas). 

V novém poválečném Československu bylo dřevo degradováno pouze na pomocný 

stavební materiál a konstrukce pro dočasné stavby. Zákon č. 22/1955 Sb. v podstatě zastavil 

vývoj dřevěných konstrukcí u nás. Umožnil vznik Státní dřevařské inspekce, která se snažila 

zcela vyloučit dřevo ze stavebnictví. Ještě v polovině 60. let, tedy zhruba v letech, kdy nás 

Rakousko (po roce 1955) předstihlo ve své životní úrovni, se výrobou na bázi dřeva zabývalo 

v rámci dřevařského průmyslu pouze 200 pracovníků [16]. 

Dřevostavby byly na státní úrovni centrálně řízeného hospodářství v 70. a 80. letech 

minulého století degradovány zejména na výrobu „Unimo“ buněk pro sovětský těžařský 

průmysl a tuzemská zařízení staveniště. Omezena však byla rovněž výuka dřevěných 

http://www.nazeleno.cz/aktualne/drevostavby-najdete-si-tu-svoji-v-prehlednem-katalogu.aspx
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konstrukcí na odborných a vysokých školách, nevydávaly se knihy s touto tématikou. 

Přerušen byl dovoz časopisů a odborných publikací ze zahraničí do knihoven. Několik 

generací techniků, architektů a inženýrů se ve školách nenaučilo dřevěné konstrukce 

navrhovat ani realizovat. Na západě se moderní dřevostavby dostávají do popředí zájmu 

v souvislosti s první ropnou krizí na počátku 70. let minulého století [16]. 

Přestože několik posledních let stavebnictví zažívá krizi, sektor dřevostaveb i nadále 

zaznamenává pozitivní vývoj co do počtu nově postavených objektů. V roce 2012 podíl 

staveb na bázi dřeva na našem trhu dosáhl již téměř deseti procent a neustále vytrvale roste 

[23]. 

Je potěšující, že i přes pokles ekonomiky, vyjádřený indexem meziroční výkonnosti 

jednotlivých odvětví, má zájem investorů o dřevěný nízkoenergetický nebo srubový dům 

rostoucí tendenci. I když z posledních statistik vyplývá, že české stavebnictví jako 

celek meziročně pokleslo o 6,5 % a v počtu nově zahájených bytů byl meziroční index ještě 

smutnější, protože vykázal pokles o více než 15 %, segment dřevostaveb, z pohledu počtu 

realizovaných rodinných domů, od poloviny devadesátých let kontinuálně roste. Podle 

dostupných údajů bylo v roce 1997 v České republice dokončeno 87 rodinných domů na bázi 

dřeva a v roce 2012 jich bylo již kolem 1 700 [23]. 

V roce 2012 byla v České republice dokončena výstavba celkem 17 100 nových 

rodinných domů. Z tohoto počtu bylo s využitím technologie výstavby na bázi 

dřeva postaveno již 1 700 rodinných domů, což znamená, že podíl dřevostaveb na našem trhu 

dosahuje již téměř deseti procent a neustále meziročně kontinuálně roste [23]. Statistický 

výjoj výstavba rodinných a bytových domů na území ČR je zobrazen v Tab. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nazeleno.cz/drevostavby.dic


Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 

 

___________________________________________________________________________ 
Ing. Barbora Hrubá                                                                                                                 16 
 

 

Tab 1. Statistika výstavby rodinných a bytových domů v ČR do roku 2012 [23]. 

rok rodinné domy v ČR celkem bytové domy 

 všechny technologie v 

ks 

dřevostavby v 

ks 

podíl dřevostaveb v 

% 

dřevostavby v 

ks 

1998 8138 123 1,51 1 

1999 8251 92 1,11 3 

2000 10 235 133 1,3 0 

2001 10 504 167 1,59 0 

2002 11 499 159 1,38 4 

2003 11 143 263 2,36 1 

2004 12 951 332 2,56 7 

2005 13 231 384 2,9 10 

2006 12 519 458 3,66 5 

2007 16 572 756 4,56 7 

2008 19 211 1008 5,25 3 

2009 18 778 1195 6,36 3 

2010 19 382 1332 6,87 13 

2011 17 025 1465 8,61 5 

2012 17 100 1699 9,94 4 

  

 Dřevo jako stavební materiál  

Dřevo je přirozený, zdraví nezávadný a ekologický materiál, který má celou řadu 

vlastností, jaké nám zděné stavby nemohou poskytnout. Dřevo je hojně využíváno po celém 

světě. Problematika dřevostaveb je popsána v [6, 7, 8, 9]. Energetické náklady spojené s 

těžbou dřeva a jeho následným opracováním jsou přitom minimální a také odpad, který 

vznikne, lze dále bezezbytku využít – nejlépe jako ekologické palivo. 
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 Výhody staveb na bázi dřeva 

 

- Stavby ze dřeva a desek na bázi dřeva představují velice operativní stavební 

technologii. Na základovou desku, v dnešní době založenou zpravidla inovativně
1
, se 

jednotlivé prvky nainstalují za velmi krátkou dobu. Výstavba domu trvá od 

objednání (v závislosti na technologii výstavby a výroby) 3 až 8 týdnů, při větších 

odchylkách od původní koncepce je vše hotovo do tří měsíců. 

 

- Variabilita tloušťky a tedy i účinnosti tepelných izolací.  

 

- Výstavba formou „suché technologie“ umožňuje stavět po celý rok, s výjimkou 

extrémních klimatických vlivů, takže stavebník není vázán příznivým počasím, 

teplotami a podobnými faktory. 

 

- Většina dřevostaveb je „uživatelsky sympatická“. Zatímco zděné domy prosychají 

dlouhou dobu, dřevěné působí zatepleně a příjemně ihned po dokončení. Při použití 

součástí z rostlého dřeva (obkladové palubky, podlahy) je příjemný i čichový vjem. 

 

- Při srovnatelných tepelných odporech stěn jsou konstrukce na bázi dřeva subtilnější. 

Na 3 běžné metry obvodového zdiva lze při použití konstrukcí ze dřeva ušetřit 1 

m
2
 obytné, respektive užitné plochy. Při 100 m

2
 zastavěné plochy rodinného domu 

tak vlastně lze získat další místnost. 

 

- Protože dřevo a desky na jeho bázi mají podstatně nižší hmotnost, snižují se výrazně 

náklady na přepravu materiálu a na zemní práce.  

 

- Při suché technologii výstavby se radikálně snižuje množství a zejména hmotnost 

stavebního odpadu, takže náklady na likvidaci odřezků jsou nízké. 

 

                                                 
1
 např.: 

Plovoucí železobetonová deska s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrénu,  

plovoucí železobetonová deska na pěnovém skle,  

plovoucí železobetonová deska s obsypem z lehčeného kameniva. 
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- Případná likvidace staveb na bázi dřeva je energeticky nenáročná a nezatěžuje 

životní prostředí. 

 

- Vzhledem k malé akumulaci tepla v konstrukci je v místnostech domu ze dřeva po 

zapnutí topidla velmi brzy teplo. 

 

- Dřevostavby jsou šetrné k životnímu prostředí. Pro výrobu stavebních částí se 

spotřebuje méně energie než pro dobývání cihlářské hlíny, pálení cihel a jejich 

transport. 

 

 Stavby na bázi dřeva mají však také své nevýhody: 

 

- Lehké dřevěné konstrukce mají nižší tepelně akumulační schopnosti, takže v zimě 

bezprostředně po vypnutí topidla začne v domě rychleji klesat teplota. 

 

- Domy ze dřeva a desek na bázi dřeva jsou hořlavé. I když je nehořlavost dřeva 

pomocí velkoplošných materiálů pro opláštění dřevěných nosných konstrukcí 

výrazně zvýšena, požární odolnosti cihlových konstrukcí nedosahují. 

 

- Akustické vlastnosti, zejména z hlediska kročejové neprůzvučnosti stropních 

konstrukcí dřevostaveb, jsou nízké a vyžadují náročná řešení. 

 

- Obytné domy ze dřeva a desek na bázi dřeva jsou oproti domům zděným lehké, takže 

například při povodních jsou méně stabilní a pro tato území méně vhodné. 

 

- Dřevostavby jsou více ohroženy rozšířením plísní. Ty se mohou objevit v místech s 

vyšší vlhkostí stěn a zejména ve styku neošetřeného dřeva se základem. 
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Dřevostavby stejně jako všechny ostatní budovy podléhají požadavkům české 

legislativy na kvalitu a způsob provedení. Od května 2010 vešla v platnost také směrnice 

2010/31/EU o energetické náročnosti budov
2
. 

1.2.2 Konstrukce dřevěných budov [2] 

Současné dřevěné stavění vychází zvláště z následujících konstrukčních principů: 

a. Těžké dřevěné skelety,  

které ve své modulační síti a řešení styčníků navazují na tradiční evropské a čínsko – 

japonské varianty. Uplatnění lepeného lamelového a vrstveného dřeva, ocelových 

styčníkových desek, kolíků a svorníků umožňuje užití automatických 

dřevozpracovatelských technologií a následně zvýšení přesnosti a dispoziční flexibility. 

Modulační síť do cca 6x6 m. Vedle snížení celkové pracnosti těžké skelety otevírají cestu 

k výraznějšímu uplatnění dřeva v interiérech i na fasádách budov. Těžké dřevěné skelety 

jsou zvláště vhodné pro patrové občanské budovy. 

 

b. Lehké dřevěné skelety  

v podobě Platform Frame System vznikly cca před sto padesáti lety v USA a zvláště 

v posledních šedesáti letech se staly nejrozšířenější variantou nejen v USA a Kanadě, ale i 

v Evropě a Japonsku [17]. Geniální jednoduchost konstrukce, založená na rozměrové 

unifikaci, malé hmotnosti dřevěných prvků a hřebíkových spojů, umožňuje řemeslnou – 

prvkovou i průmyslovou – panelovou, případně buňkovou staveništní technologii. Osové 

vzdálenosti sloupků a stropnic kolem 600 mm umožňují prostorové ztužení dřevěnými, 

resp. sádrovláknitými plášťovými materiály, které spojením s dřevěnými rámy vytvářejí 

stěnový systém.  

 

c. Masivní dřevěné stěny  

vyráběny ve Švédsku a Norsku již po roce 1920. Současné masivní stěnové a stropní 

desky v tloušťce od 80 do 300 mm jsou průmyslově vyráběny ze vzájemně lepených, 

                                                 
2
 Podle strategie EU do roku 2020 (snížení emisí skleníkových plynů o 20%, 20% energie z obnovitelných 

zdrojů a snížení spotřeby energie o 20%) by měly veřejné orgány a instituce do budoucna najímat pouze 

energeticky účinné budovy a kupovat energeticky účinné výrobky a služby. Zároveň by měly provádět 

modernizaci svých budov a zvýšit jejich energetickou účinnost, a to tempem až 3% ročně, aby se snížení 

energetické náročnosti vůbec projevilo.  
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kolíkovaných nebo hřebíkovaných prken. Stěny a stropy nejčastěji vytvářejí kompletní 

panelový systém, ale prvky mohou být aplikovány i individuálně. Ve srovnání s lehkými 

skelety je spotřeba dřeva cca třikrát vyšší. V současnosti jsou realizovány především 

v Rakousku a Německu. 

 

d. Roubené stěny  

lze aplikovat v původní tesařské podobě, nebo s vyšší funkční kvalitou při použití 

strojně přesně opracovaných prvků, včetně roubených styků. Převážně individuální 

realizace se vyskytují v horských a podhorských oblastech. 

 

e. Hybridní dřevěné systémy,  

kde je převážně z funkčních důvodů kombinován těžký a lehký dřevěný skelet nebo 

těžký skelet s masivními lepenými stropy a podobně. 

 

f. Materiálově hybridní systémy  

dřevo-betonové a dřevo-cihelné, mají rovněž převážně funkční motivaci, nejčastěji 

konstrukčněstatickou, nebo požární. 

1.2.3 Stav problematiky v zahraničí 

Z následujícího grafu (Graf. č. 3) je patrné, že i přes dynamický nárůst výstavby 

dřevostaveb, je celkové procento jejich zastoupení, ve srovnání s ostatními státy, poměrně 

nízké ( 10%). 
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Graf č. 3: Procentuální zastoupení výstavby dřevostaveb 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Bližší analýza vybraných zemí 

 Pro bližší rozbor bylo vybráno šest evropských zemí relativně srovnatelných s Českou 

republikou. 

a. Rakousko 

Rakousko 0,6  – číslo udává spotřebu řeziva – viz. obr. 9. Podíl dřevostaveb na bytové 

výstavbě je okolo 10 %. Rakousko má dlouholetou tradici v používání dřeva v bytové 

výstavbě. V současnosti věnuje velkou pozornost uplatnění dřeva při stavbě 

vícepodlažních bytových domů. 
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Obr.1, 2: Konferenční centrum GreenWell, Stollhof, Rakousko 

Zdroj: RD Rýmařov 

Jedinečný projekt konferenčního centra GreenWell (obr. 1, 2) v rakouském Stollhofu 

byl dokončen na podzim roku 2012. Od této chvíle sbírá ocenění a obdiv jak od uznávaných 

architektů, tak i těch, kteří měli šanci využít prostory tohoto centra. Realizace RD Rýmařov. 

b. Švýcarsko 

Švýcarsko (0,21 – číslo udává spotřebu řeziva – viz. obr. 9) bylo vybráno pro svou 

preciznost a péči o stavební detail. 

Podíl dřevostaveb na bytové výstavbě je přibližně 10 %. Ústřední vláda dlouhodobě 

podporuje rozvoj vícepodlažních dřevostaveb - poslední podpůrný program je "Dřevo 
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2000”. Ve Švýcarsku existují dvě nálepky k uskutečnění plánu snížení spotřeby energií v 

bytové výstavbě. "Minergy” nálepka a nálepka vydávaná v rámci národního ekologického 

programu "Energie 2000”. První nálepka je přiznávána domům, které spotřebují méně než 

45 kWh na m
2
 za rok. Druhou nálepkou jsou označovány domy, které spotřebují méně než 

60 kWh na m
2
 za rok a spotřeba energií na jejich výrobu je nízká. Některé banky podporují 

snahy po snížení energií například nižšími úrokovými sazbami nebo poskytováním 

finanční hotovosti. 

Ve Švýcarsku se též prosazuje záměr realizovat v praxi ekologické hodnocení staveb 

podle metodiky Life Cycle Assessment (Hodnocení životního cyklu) staveb, zohledňující 

komplexní náklady na stavbu za celou její životnost - tj. náklady na její pořízení, provoz a 

likvidaci. 

Převážná část dřevostaveb zde vystavěná jsou rodinné domy, vícepodlažní obytné a 

kancelářské budovy jsou ojedinělé. Počet obytných dřevostaveb se zvýšil ze 2% v roce 

1993 na 22% v roce 2006. Podíl domácí výroby činí 82,5% (dle údajů Verband Holzbau 

Schweiz). Ve Švýcarsku se nikdy neuplatnily typové domy, tzv. fertighaus, a proto je vliv 

zahraničních producentů malý. 

U průmyslových budov zaznamenávají dřevěné konstrukce silný rozvoj. Důvodem jsou 

zvýšené ceny oceli, nové požární předpisy a ochrana životního prostředí jako firemní 

program. 

 

Obr. 3: – Bytový dům „sunny woods“ Zurich 

Zdroj: Energy Agency’s Energy in Buildings and Communities Programme 
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Obr. 3 zobrazuje první vícepodlažní obytnou dřevostavbu s nulovou spotřebou energie. 

Kromě fasádových roštů z kanadské jedle byly využity výlučně domácí druhy dřeva. 

Zateplení vnějších částí budov se poohybuje od U=0,19 až 0,16 [W/m
2
K], skla oken U=0,6 

[W/m
2
K]. Pro dokonalé zamezení tepelných mostů bylo v některých místech užito vakuové 

izolace. 

c. Německo 

Ročně se v Německu staví okolo 30 tis. domů na bázi dřeva, což představuje 7 % 

celkového objemu bytové výstavby. Z toho asi 1500 domů tvoří vícepodlažní domy (Obr. 

4, 5). Státní podpora se zaměřuje především na výstavbu tří až čtyřpodlažních bytových 

domů. V Bavorsku, které se v současnosti může pochlubit nejlepšími výsledky 

hospodářství v celém Německu, je podíl dřevostaveb na bytové výstavbě dokonce 30 %. V 

letech 1994 - 1999 byl realizován rozsáhlý program bavorské vlády na výstavbu 900 bytů 

ve 22 lokalitách s limitní cenou 1 800 DEM/m
2
 užitné plochy. 
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Obr.4, 5: Dřevostavba Hotel Rujána Německo, realizace RD Rýmařov 

Zdroj: RD Rýmařov 

d. Norsko, Finsko, Švédsko  

Tyto země (Norsko 0,56, Finsko 1,07, Švédsko 0,63,  – číslo udává spotřebu řeziva – 

viz. Obr. 8) jsou vzhledem k zásobám dřevní hmoty, špičkovému zpracovatelskému 

průmyslu a dlouhodobým tradicím nedostižným vzorem pro středoevropské země. V 

těchto zemích a Dánsku je bytová výstavba na bázi dřeva přes 60 % z celkové bytové 

výstavby. V letech 1995 až 2000 byl realizován celoskandinávský program "NORDIC 

WOOD” s rozpočtem 230 mil. NOK, zaměřený především na možnosti výstavby 

vícepodlažních staveb na bázi dřeva. V rámci tohoto programu bylo postaveno ve čtrnácti 

lokalitách 600 bytů ve tří až pětipodlažních domech. Ukázky typických norských 

dřevostaveb viz. Obr. 6, 7. 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 

 

___________________________________________________________________________ 
Ing. Barbora Hrubá                                                                                                                 26 
 

 

 

Obr. 6, 7: Sakrální dřevostavba a typické dřevěné řadové domy se zelenou střechou, Norsko 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

 

¨ 
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Obr. 8: Porovnání spotřeby řeziva v m
3
 na obyvatele v jednotlivých státech Evropy a zámoří 

Zdroj: [16] 

1.2.4 Vzduchotěsnost dřevostaveb ve vybraných zemích 

Ve vyspělých státech chladného klimatického pásu je úroveň vzduchotěsnosti již delší 

dobu sledována (Tab. 3). Studie zkoumající závislost vzduchotěsnosti budov v těchto zemích 

na roku výstavby shodně konstatují postupné zlepšení vzduchotěsnosti. Za příčinu je 

označováno zavedení požadavku na vzduchotěsnost do stavebních předpisů
3
 a praktické 

využití výsledků souvisejícího výzkumu. 

Nejčastěji citovaným zdrojem údajů o reálně dosahované vzduchotěsnosti budov je 

databáze zpracovaná v rámci mezinárodního projektu Air Infiltration and Ventilation Center 

(AIVC). Přestože výsledky měření, z kterých je tato databáze sestavena, byly publikovány 

v roce 1938 [10] a uvedená data již nejsou považována za aktuální, bývá databáze AIVC stále 

uváděna jako základní reference [9]. 

 

                                                 
3
 V ČR jsou požadavky definovány v ČSN 73 0540-2: Tepelná ochrana budov - Část 2: 

Požadavky [21]. Požadavky pro stanovení hodnoty průvzdušnosti pak v ČSN EN 13829 (73 

0577): Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda [18]. 
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Tab. 2 – Požadavky na vzduchotěsnost [7] 

Země/Institut Národní požadavky 
n50

4
 

Passivhaus Institut Energeticky pasivní budova 0,6 

Česká Republika
5
 

Přirozené nebo kombinované větrání 

Nucené větrání 

Nucené větrání se systémem ZZT 

Nucené větrání se systémem ZZT pro EPB 

4,5 

1,5 

1,0 

0,6 

3,0 

1,2 

0,8 

0,4 

Belgie 
<0,3 h

-1
 při 50 Pa mechanické nucené větrání 

<1,0 h
-1

 při 50 Pa nucené větrání se ZZT 

0,3 

1,0 

Francie Od 0,8 do 2,5 m
3
/(h.m

2
) při 4 Pa 11,0 

Nizozemí 
Třída 1 – max of 1,4 to 2,24 h

-1
 při 10 Pa 

Třída 2 – max 0,72 to 1,15 h
-1

 při 10 Pa 
6,5 

Norsko 

Budovy většího rozsahu – 4,0 h
-1

 při 50 Pa. 

Dvou a méně podlažní budovy – 3 h
-1

 při 50 Pa. 

Ostatní budovy – 1,5 h
-1

 při 50 Pa 

4,0 

3,0 

1,5 

Švédsko Vzduchová propustnost q50 při 50 Pa 0,8 l/(s.m
2
) 2,88 

Švýcarsko Horní hranice 0,75 m3/(h.m
2
) při 4 Pa 3,3 

Velká Británie Nesmí překročit 10,0 m
3
/h/m

2
 při 50 Pa 8,3 

USA Max 1,6 h
-1

 při 4 Pa. 8,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 n50 – hodnota intenzity výměny vzduchu [h

-1
] 

5
 Národní požadavky České Republiky jsou detailně rozpracovány v kapitole 3.2 Teoretický rozbor 
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Tab. 3 - Vzduchotěsnost budov ve vybraných státech [9] 

Země 
Aritmetický průměr 

n50 [h
-1

] 
Směrodatná odchylka Počet vzorků 

Belgie 8,23 7,22 57 

Kanada 5,31 3,28 474 

Francie 3,59 2,03 66 

Nizozemí 10,14 6,71 303 

Nový Zéland 9,48 4,86 83 

Norsko 4,95 1,83 40 

Švédsko 5,1 3,81 144 

Švýcarsko 3,2 1,48 37 

Velká Británie 13,62 5,71 385 

USA 11,18 6,23 435 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 

 

___________________________________________________________________________ 
Ing. Barbora Hrubá                                                                                                                 30 
 

2 Cíl a obsah disertační práce 

 Cílem disertační práce bude ověřit, jak dalece vybrané konstrukční části budov ovlivňují 

kvalitu vnitřního prostředí. Ověření bude zaměřeno na budovy pro bydlení, jejich obálku a 

související vzduchotěsnost obálky budovy.  

 Pro naplnění cíle disertační práce byly k ověření vybrány dřevostavby a dále konstrukce 

obvodového pláště na bázi slámy. 

 Monitorovány byly budovy pro bydlení (rodinné domy), které byly postaveny v letech 

2007 – 2014 na území České a Slovenské republiky. Vzduchotěsnost byla ověřována 

experimentální metodou in – situ dle ČSN EN 13829 [18].  

 

Cíle práce lze shrnout do následujících bodů: 

- Výběrový soubor (dfuzně otevřené dřevěné konstrukce, difuzně uzavřené dřevěné 

konstrukce, dřevěné slamodomy) 

- Experimentální zjištění a vyhodnocení vzduchotěsnosti vybraných dřevostaveb. 

- Příčiny vzniku nechtěných netěsností. 

- Návrh pro zlepšení hodnoty intenzity výměny vzduchu n50. 

- Sestavení názorné metodiky pro praktické měření vzduchotěsnosti obálky budovy – 

Blower Door test. 
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3 Metody zpracování 

I. Průzkum současného stavu problematiky 

II. Teoretický rozbor 

III. Sběr dat, Výběrový soubor  

IV. Statistické vyhodnocení 

V. Závěr 

3.1 Průzkum současného stavu problematiky 

 Současnému stavu problematiky na území České Republiky i zahraničí je věnována 

kapitola 1 Úvod a přehled o současném stavu problematiky. 

3.2 Teoretický rozbor 

3.2.1 Celková průvzdušnost obálky budovy 

 Celková průvzdušnost obálky budovy nebo její ucelené části se ověřuje pomocí celkové 

intenzity výměny vzduchu n50 při tlakovém rozdílu 50 Pa, v h
-1

, stanovené experimentálně 

podle ČSN EN 13829 [18]. Doporučuje se splnění podmínky podle (1). 

n50 ≤ n50,N                                                     (1) 

kde  

n50,N  je doporučená hodnota celkové intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa, 

v h
-1

, která se stanoví podle tabulky 4. 

 

Tab. 4 – Doporučené hodnoty celkové intenzity výměny vzduchu n50,N 

Větrání v budově n50,N [h
-
]                                               n50,N [h

-
]                                                                                                 

  Úroveň I Úroveň II 

Přirozené 4,5 3 

Nucené 1,5 1,2 

Nucené se zpětným získáváním tepla (ZZT) 1 0,8 

Nucené se ZZT, pasivní domy 0,6 0,4 
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Hodnoty na úrovni I se doporučuje splnit vždy, hodnoty na úrovni II se doporučuje 

splnit přednostně. 

Doporučuje se dosahovat co nejnižších hodnot celkové intenzity výměny vzduchu n50 

mimo jiné vzhledem k zvýšenému riziku poškození konstrukce souvisejícímu s intenzivním 

šířením tepla a vodní páry prouděním v netěsné konstrukci. Splnění doporučených hodnot 

podle tabulky pro obálku budovy nezajišťuje vyloučení lokálních nepříznivých situací v tomto 

ohledu. 

3.2.2  Průvzdušnost místnosti s nuceným větráním, nebo klimatizací 

 Doporučuje se, aby průvzdušnost místností, kde se použije nuceného větrání nebo 

klimatizace, byla velmi malá. Hodnotí se pomocí výpočtem stanovené intenzity přirozené 

výměny vzduchu bez započtení funkce větracího nebo klimatizačního zařízení n, v h
-1

, pro 

návrhové podmínky v zimním období. Doporučuje se, aby takto stanovená intenzita přirozené 

výměny vzduchu splňovala požadavek (2): 

n ≤ 0,5 h
-1

                                                     (2) 

3.2.3 Větrání  

Intenzita větrání neužívané místnosti 

V době, kdy místnost není užívána, se doporučuje nejnižší intenzita větrání místnosti 

nmin, v h
–1

, taková, aby splňovala podmínku (3): 

nmin ≥ nmin,N (3)  

 

kde  

nmin,N  je doporučená nejnižší intenzita větrání místnosti pro dobu, kdy není místnost 

užívána. Nestanoví-li jiné (nadřazené) předpisy a provozní podmínky odlišně, platí, že 

nmin,N = 0,1 h
–1

. 

Doporučení má zajišťovat omezení nárůstu koncentrací škodlivin ve vnitřním prostředí 

v době, kdy není místnost užívána. Požadavky na potřebné množství přiváděného čerstvého 

vzduchu a další požadavky na způsob větrání místností za těchto podmínek mohou vycházet z 

jiných předpisů v závislosti na charakteru provozu budovy, technologických a bezpečnostních 

požadavcích. Do bilančního výpočtu se zahrnou všechny zdroje škodlivin, působící v 
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místnosti, pokud není užívána. Do větrání se zahrnou všechny prvky, které jsou v takové 

situaci funkční. 

 Intenzita větrání užívané místnosti 

  V době, kdy místnost je užívána, musí intenzita větrání místnosti n, v h–1, splňovat 

požadavek (4): 

 

n ≥ nN (4) 

 

kde  

nN  je požadovaná intenzita větrání užívané místnosti stanovená z potřebných minimálních 

průtoků čerstvého vzduchu stanovených ve zvláštních předpisech. 

Současně musí intenzita větrání místnosti v otopném období splňovat požadavek (5): 

 

n ≤ 1,5 nN (5) 

 Požadované hodnoty nN se stanovují bilančním výpočtem, kam se zahrnou všechny 

požadavky na průtok nebo dávku čerstvého vzduchu.  

 Požadované hodnoty je třeba zajistit v provozní době, co nejblíže podle skutečného 

provozního stavu. 

 Pro obytné budovy dále platí ČSN EN 15665 [19]. Hygienické a provozní požadavky 

jsou pochopitelně nadřazené hlediskům úspor energie. Požadavek podle vztahu (5) zajišťuje 

nízkou potřebu energie v důsledku větrání budovy. 

Pro pobytové místnosti se zpravidla požaduje zajistit nejméně 15 m
3
/h čerstvého vzduchu na 

osobu při klidové aktivitě s produkcí metabolického tepla do 80 W/m
2
 a při aktivitě s 

produkcí metabolického tepla nad 80 W/m
2
 až nejméně 25 m

3
/h na osobu. Mimo otopné 

období může být vhodné intenzitu větrání zvýšit. 

Pro obytné a obdobné budovy je pak požadovaná intenzita větrání, přepočítaná z 

minimálních dávek potřebného čerstvého vzduchu obvykle mezi hodnotami nN = 0,3 h
–1

 až 

nN = 0,6 h
–1

. 

Přirozený přívod a odvod vzduchu spárami oken (myšlena jsou uzavřená okna bez 

zvláštních větracích prvků) nezajišťuje větrání místností. 
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3.2.4 Vzduchotěsnost 

Vzduchotěsnost je schopnost obálky budovy (případně její ucelené části) propouštět 

vzduch. 

Problémy se vzduchotěsností se vyskytují především u lehkých montovaných 

konstrukcí, které obsahují velké množství spár - potenciálních netěsností. U dřevostaveb se 

týkají celé obálky budovy, u ostatních staveb se týkají šikmých střech a připojovacích spár 

výplní otvorů. 

 

Referenční hodnoty dle ČSN EN 13 829 [18] 

Vnitřní objem  

Vnitřní objem V (internal volume [m
3
]) je objem vnitřního vzduchu měřené budovy, 

nebo její ucelené části. Vnitřní objem se vypočítá vynásobením čisté podlahové plochy s 

průměrnou čistou výškou stropu. Objem nábytku se neodečítá. 

 

Plocha obálky 

Plocha obálky AE (envelope area [m
2
]) budovy, nebo její ucelené části je celková plocha 

všech podlah, stěn a stropů, které hraničí s vnitřním objemem, který je předmětem testu.  

Pro výpočet této oblasti se použijí celkové vnitřní rozměry. Neodečítají se půdorysné 

plochy vnitřních stěn, styky podlah, stropů a vnějších stěn. 

 

Čistá podlahová plocha 

Čistá podlahová plocha AF (net floor area [m
2
]) je celková podlahová plocha všech 

podlažích, náležících do vnitřního objemu měřeného objektu. Vypočítává se na základě 

vnitrostátních předpisů. 

 

Výpočet tlakového rozdílu 

Od každého z měřených tlakových rozdílů Δpm (measured pressure difference [Pa]) je 

odečten průměrný tlakový rozdíl (měřen na začátku a po skončení testu) s použitím rovnice 

(6). Je třeba věnovat pozornost plusovým a mínusovým znakům. 
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 (6) 

 

kde: 

   je tlakový rozdíl v [Pa], 

    je naměřený tlakový rozdíl v [Pa], 

      je základní tlakový rozdíl naměřený před začátkem měření v [Pa], 

      je základní tlakový rozdíl naměřený na konci měření v [Pa]. 

 

Naměřený objemový tok vzduchu  

Nejprve se převedou hodnoty odečteného objemového toku vzduchu Vr (readings of air 

flow rate [m
3
/h]) na hodnoty měřeného objemového toku vzduchu Vm (measured air flow rate 

[m
3
/h]) podle (7) při určité teplotě a tlaku. 

 

           (7) 

 

kde: 

Vm je naměřený objemový tok vzduchu v [m
3
/h], 

Vr je odečtený objemový tok vzduchu v [m
3
/h]. 

 

 Objemový tok vzduchu obálkou budovy   

 Pro výpočet hodnoty objemového toku vzduchu obálkou budovy Venv (air flow rate 

through the building envelope [m
3
/h]) je nutný převod hodnoty měřeného objemového toku 

vzduchu Vm (measured air flow rate [m
3
/h]), pro podtlakovou zkoušku podle (8). 

 

        
  

  
  (8) 
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kde: 

Vm je naměřený objemový tok vzduchu v [m
3
/h], 

Venv je objemový tok vzduchu obálkou budovy v [m
3
/h]. 

   je hustota vnitřního vzduchu v [kg/m
3
],  

   je hustota venkovního vzduchu v [kg/m
3
]. 

Pro přetlakovou zkoušku analogicky podle (9) 

        
  

  
  (9) 

kde: 

Vm je naměřený objemový tok vzduchu v [m
3
/h], 

Venv je objemový tok vzduchu obálkou budovy v [m
3
/h]. 

   je hustota vnitřního vzduchu v [kg/m
3
],  

   je hustota venkovního vzduchu v [kg/m
3
]. 

 

 Na obrázku 9 je znázornění závislosti objemového toku vzduchu obálkou budovy na 

tlakovém rozdílu v logaritmickém grafu. 

 

Obr. 9: Závislost objemového toku vzduchu na tlakovém rozdílu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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kde: 

1 je objemový tok vzduchu obálkou budovy v [m
3
/h]. 

2 je tlakový rozdíl v [Pa],  

3 je podtlaková zkouška, 

4 je přetlaková zkouška. 

 

Součinitel a exponent proudění  

Převedené údaje slouží k výpočtu součinitele proudění Cenv (air flow coefficient 

[m3/(h.Pan)]), a exponentu proudění n (air flow exponent [-]) v souladu s rovnicí (10). 

 

              
   (10) 

 

kde: 

Venv je objemový tok vzduchu obálkou budovy v [m
3
/h], 

Cenv je součinitel proudění v [m3
/(h.Pa

n
)], 

   je tlakový rozdíl v [Pa], 

n je exponent proudění [-]. 

 

Při výpočtu vztahu dle (10) je nutno znát určit interval spolehlivosti součinitele 

proudění Cenv a exponentu proudění n. Tyto se určují zvlášť pro podtlak a zvlášť pro přetlak. 

 

Součinitel netěsnosti 

Pro výpočet součinitele netěsnosti CL (air leakage coefficient [m
3
/(h.Pa

n
)]), je nutno 

upravit součinitele proudění Cenv, za standardních podmínek (tj. (20±1)[°C] a 1,013  10
5
 [Pa]). 

Pro podtlakovou zkoušku platí (11). 
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 (11) 

kde: 

Cenv je součinitel proudění v [m3
/(h.Pa

n
)], 

CL je součinitel netěsnosti v [m3
/(h.Pa

n
)], 

   je hustota venkovního vzduchu v [kg/m
3
],  

   je hustota vzduchu za standardních podmínek v [kg/m
3
],  

n je exponent proudění [-]. 

 

 Pro přetlakovou zkoušku analogicky platí (12). 

 

         
  

  
 
   

 (12) 

kde: 

Cenv je součinitel proudění v [m3
/(h.Pa

n
)], 

Cenv je součinitel netěsnosti v [m3
/(h.Pa

n
)], 

   je hustota vnitřního vzduchu vzduchu v [kg/m
3
],  

   je hustota vzduchu za standardních podmínek v [kg/m
3
],  

n je exponent proudění [-]. 

  

 Příloha B ČSN EN 13829 [18] obsahuje příslušné tabulky pro závislost teploty, 

atmosférického tlaku a relativní vlhkosti.  

 Obecně účinky atmosférického tlaku jsou zanedbatelné. Pokud je brán v úvahu, použijte 

se bez korekce atmosférický tlak měřený na místě, nebo atmosférický tlak podle výšky nad 

mořem. Relativní vlhkost vzduchu může být nastavena na 0 (suchý vzduch). 

 

Objemový tok netěsnostmi 

Objemový tok vzduchu netěsnostmi VL (air leakage rate [m
3
/h]), se vypočítá pomocí 

rovnice (13). 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 

 

___________________________________________________________________________ 
Ing. Barbora Hrubá                                                                                                                 39 
 

 

          
   (13) 

 

kde: 

CL je součinitel netěsnosti v [m3
/(h.Pa

n
)], 

Δp je tlakový rozdíl v [Pa], 

n je exponent proudění [-]. 

 

Odvozené veličiny 

 Intenzita výměny vzduchu při referenčním tlakovém rozdílu 

Objemový tok vzduchu netěsnostmi při referenčním rozdílu tlaků, obvykle 50 Pa, VΔpr 

(air leakage rate at a reference pressure diference [m
3
/h]), se vypočítá pomocí rovnice (14). 

 

             
   (14) 

 

kde: 

CL je součinitel netěsnosti v [m3
/(h.Pa

n
)], 

Δpr je referenční tlak v [Pa], 

n je exponent proudění [-]. 

 

Tedy:  

              
   (15) 

 

Odvozené hodnoty jsou vypočteny pro průměrné míry úniku vzduchu při 50 Pa pro 

přetlakový i podtlakový test. Intenzita výměny vzduchu při tlakovém rozdílu se vypočítá 

pomocí rovnice (16). 

 

     
    

 
 (16) 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 

 

___________________________________________________________________________ 
Ing. Barbora Hrubá                                                                                                                 40 
 

kde: 

VΔpr je objemový tok vzduchu netěsnostmi při referenčním rozdílu tlaků v [m
3
/h], 

V je vnitřní objem v [m
3
]. 

 

Tedy: 

 

    
   

 
 (17) 

 

Vzduchová propustnost 

Hodnota vzduchové propustnosti budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa, q50 (air 

permeability at 50 Pa [m
3
/(h·m

2
)], se vypočítá podle rovnice (18). 

 

    
   

  
 (18) 

 

kde: 

V50 je objemový tok vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa[m
3
/h], 

AE je plocha obálky budovy, nebo její ucelené části v [m
2
]. 

 

Měrný objemový tok vzduchu 

Měrný objemový tok vzduchu w50 (specific leakage rate [m
3
/(h·m

2
)], se vypočítá podle 

rovnice (19). 

 

    
   

  
 (19) 

 

kde: 

V50 je objemový tok vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa[m
3
/h], 

AF je čistá podlahová plocha v [m
2
]. 
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3.2.5 Přístrojové vybavení a postup měření 

 Blower Droor 

 Blower door patří mezi nejrozšířenější přenosné zažízení pro měření vzduchotěsnosti 

budov. Umožňuje jednoduché osazení ventilátoru do otvoru pro dveře o velikosti od 0,5×1,2 

do 0,9×2,3 m – odtud název blower – ventilátor, door – dveře. Toto měřící zařízení má téměř 

univerzální použitelnost – proto se stalo tak populárním. 

 Jedná se o metodu tlakového spádu s externím ventilátorem, která spočívá v 

opakovaném měření objemového toku vzduchu obálkou budovy při známém tlakovém 

rozdílu. 

 

Pro měření vzduchotěsnosti objektu a detekci případných netěsností bylo k dispozici 

následující přístrojové vybavení (Obr. 10, 11, 12, 13): 

 - Minneapolis Blower Door, S/N 4.1, model 4 (230V) 

 

 Externí ventilátor  

(vytváří požadovaný podtlak/přetlak) 

 Regulátor otáček ventilátoru 

 Měřící zařízení 

 Nastavitelný hliníkový rám  

 Vzduchotěsný nylonový panel s otvorem pro ventilátor 

 

Obr. 10, 11, 12, 13: Přístrojové vybavení Blower Door Minneapolis 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 
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Pro detekci netěsností bylo použito přístrojové vybavení (Obr. 14, 15, 16): 

- Anemometr Airflow TA7 

- Termokamera Fluke 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14, 15, 16: Přístrojové vybavení: Termokamera Fluke, Anemometr Airflow 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

3.2.6  Měřící postup 

Kontrola klimatických podmínek 

 Tlakové rozdíly větru mohou být příčinou výrazné chyby měření (princip metody 

spočívá ve vytvoření tlakového rozdílu). Měření by mělo být prováděno za vhodných 

klimatických podmínek (ideálně bezvětří, případně slabý vítr). Norma ČSN EN ISO 13 829 

[18] uvádí limitní hodnoty síly větru, při jejichž překročení s největší pravděpodobností 

nebude dosaženo korektních výsledků. Výslednou hodnotu také ovlivňuje teplotní rozdíl 

interiéru a exteriéru. V ČSN EN 13 829 [18] jsou rovněž uvedeny limitní hodnoty teplotního 

rozdílu pro získání korektních výsledků. Síla větru a teploty jsou technikem zaevidovány a 

později se použijí při vyhodnocení výsledků. Pro správný průběh měření a uznatelné výsledky 

je splnění těchto klimatických podmínek nutností. 

Osazení měřícího zařízení 

Všeobecně rozšířený postup měření vzduchotěsnosti obálky budovy je ten, že se 

ventilátor Blower Dooru instaluje do rámu vstupních dveří, řádně utěsní, a následně proběhne 

samotný test. Z hlediska obálky budovy bývají právě vchodové dveře jedním z nejslabších 
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článků z důvodů bezpečnostního kování a dalších specifických prvků. Utěsnění těchto dveří 

ventilátorem Blower Dooru by mohlo budovu výrazně nadhodnotit.   

 Publikace [5] popisuje experiment, kdy byl jeden objekt pasivního rodinného domu 

měřen při třech polohách rámu. První měření bylo s rámem umístěným ve vstupních dveřích, 

druhé s rámem umístěným v balkonových dveřích a poslední měření bylo s rámem 

v balkonových dveřích, přičemž vchodové dveře byly zamčeny.  

 Z následující tabulky je patrné, že hodnoty při různých polohách rámu s ventilátorem 

jsou výrazně odlišné. Vzhledem k tomu, že se zpravidla rám Blower Dooru instaluje do 

vchodových dveří, je jasné, že objekt je tímto počinem výrazně nadhodnocen. Rozdíl mezi 

hodnotou n50 při měření s rámem ve vchodových dveřích a v balkonových dveřích (vchodové 

jsou zamčeny) činí 0,12 h
-1

, tedy 14%, což je v mnohých případech zcela zásadní. Výsledky 

experimentu (Tab. 5) ukazují, že polohou měřícího zařízení je možno objekt 

nadhodnotit/podhodnotit o 14%. 

Tab. 5 – naměřené hodnoty intenzity výměny vzduchu n50,N 

  n50 [h
-1

] 

Ventilátor ve vstupních dveřích 0,74 

Ventilátor v balkonových dveřích – vstupní dveře zamčeny 0,8 

Ventilátor v balkonových dveřích – vstupní dveře odemčeny 0,86 

Normový požadavek pro pasivní domy ≤ 0,6 

  

 Zařízení musí být pochopitelně co nejtěsněji spojeno s obálkou měřené budovy. 

V opačném případě by mohl být výsledek měření zkreslený (zhoršený) vlivem netěsností 

mezi měřícím zařízením a budovou, které nejsou důsledkem chybného provedení stavebních 

konstrukcí. Při měření velmi těsných budov (pasivní domy, apod.) může být žádoucí zlepšit 

těsnost osazení například dodatečným nalepením vzduchotěsné plachty měřícího zařízení 

(pomocí vhodné lepicí pásky) na ostění otvoru nebo rám výplně, v němž je osazeno [8]. 

 Čidla tlakového rozdílu je potřeba chránit před povětrnostními vlivy. Zejména konec 

hadičky spojující čidlo s vnějším prostředím musí být umístěn mimo dosah proudění 

vyvolaného ventilátorem (v dostatečné vzdálenosti od měřícího zařízení) a současně musí být 

chráněn před větrem (např. přiklopením ne zcela těsnou nádobou). Veškeré hadičky tlakových 

čidel by měly být vedeny vodorovně, bez delších svislých úseků a měly by být chráněny před 

slunečním zářením [8]. 
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 Do otvoru v plachtě se osadí ventilátor. Otvor v plachtě je řešen tak, že styk ventilátoru 

s plachtou je dostatečně těsný Obr. 17. 

Obr. 17: Přístrojové vybavení Blower Door Minneapolis 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

 

 Ventilátor vhání anebo naopak odvádí vzduch z měřeného prostoru (při standardním 

měřením je vyvozen postupně přetlak i podtlak). Změnou otáček ventilátoru se postupně mění 

tlakový rozdíl mezi vnitřním a vnějším prostředím. Pro každý tlakový rozdíl se změří průtok 

vzduchu ventilátorem. 

Příprava budovy před měřením 

 Před měřením je třeba zajistit, aby vzduch při tlakovém rozdílu proudil pouze 

netěsnostmi, které jsou předmětem měření. Příprava budovy před měřením závisí na zvolené 

metodě měření.  

 Metoda A - měření budovy nebo prostoru v provozním stavu: před měřením se 

neprovádí žádná opatření, která by zlepšovala těsnost oproti běžně užívanému stavu. Tuto 

hodnotu lze použít pro účely stanovení skutečných ztrát objektu (včetně technologií). 

 Metoda B - měření obálky budovy nebo prostoru: před měřením se uzavřou a utěsní 

všechny otvory, které nemají ovlivnit výsledky měření, obvykle se jedná o ventilátory, 

digestoře, komíny, sifony, prostupy do revizních šachet apod. Výsledná hodnota se používá 

pro hodnocení průvzdušnosti obálky domu. 

 Speciálními těsnícími prostředky (zátky, vakové uzávěry, dočasné lep. pásky, folie) je 

možno uzavřít otvory TZB a vyloučit tak jejich případnou netěsnost z důvodu 
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nedokončenosti. Tato část je časově nejnáročnější a v závislosti na kvalitě stavby může trvat 

několik hodin (Obr. 18-23). 

 

                    

                    

Obr. 18-23: příprava budovy před měřením – těsnění otvorů, které nemají ovlivnit výsledky 

měření 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

 

Zadávání dat do software 

Obsluha zadá do měřícího zařízení základní informace o měřeném objektu a okrajových 

podmínkách (vnitřní teplota, venkovní teplota, objem objektu, podlahová plocha, plocha 

obálky budovy, tlakové rozdíly).  

Volba tlakových rozdílů [9] 

 Úrovně tlakového rozdílu, na nichž má být měřen objemový tok vzduchu (tzv. měřící 

body) se volí tak, aby byl v nejvyšší možné míře vyloučen vliv klimatických podmínek na 

výsledek měření. Za větrného počasí je vhodné měřit při vyšších tlakových rozdílech. 

Doporučení pro volbu nejnižší a nejvyšší úrobně tlakového rozdílu jsou uvedena v ČSN EN 

13 829 [18]. Každé měření by se mělo skládat alespoň z pěti měřicích bodů. Pokud je to 

možné, několik měřicích bodů by mělo být realizováno při tlakovém rozdílu vyšším než 50 

[Pa].  
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 U velkých, nebo velmi netěsných budov se za určitých podmínek připouští i výsledky 

získané měřením při tlakových rozdílech nižších než 50 Pa. Výsledky získané měřením 

v oblasti pod 25 Pa by však měly být podle ČSN EN 13 829 [18] prohlášeny za neplatné. 

Základní tlakový rozdíl 

 Základní tlakový rozdíl se zpravidla v průběhu testu mění, vzhledem k proměnlivému 

účinku větru. Měří se před začátkem testu (po osazení vzduchotěsného rámu s ventilátorem) a 

těsně po ukončení testu. Během obou měření je zaznamenávána průměrná hodnota za dobu 

30-ti sekund. Z obou dvou takto získaných hodnot se opět vypočte průměrná hodnota, které se 

použije při vyhodnocení výsledků ke korekci naměřených hodnot tlakového rozdílu 

Měření závislosti objemového toku vzduchu na tlakovém rozdílu 

 Zásadní úlohou celého testu je zjistit objemový tok vzduchu proudícího netěsnostmi při 

různých hodnotách tlakového rozdílu vyvolaného ventilátorem. Pravidla pro volbu úrovní 

tlakového rozdílu jsou uvedena výše. Potřebný tlakový rozdíl je vyvolán proměnlivými 

otáčkami ventilátoru. Zpravidla se volí postup od nejvyššího tlakového rozdílu k nejnižšímu. 

Otáčky na ventilátoru je možno regulovat manuálně (na regulátoru otáček ventilátoru), nebo 

automaticky (otáčky reguluje software). 

 Objemový tok vzduchu ventilátorem je měřen nepřímo. Ventilátor je opatřen clonami 

s kalibrovanými otvory, u kterých je známa závislost objemového toku vzduchu otvorem na 

rozdílu tlaku před a za clonou. Objemový tok vzduchu ventilátorem je dopočítán z tlakového 

rozdílu měřeného na úrovni ventilátoru a kalibračních koeficientů clon, které se na ventilátor 

osazují viz. vzorec (20). 

         
    

 
          (20) 

kde  

 V je objemový tok vzduchu clonou v [m
3
/s], 

 A je plocha otvoru v clově v [m
2
], 

 CD je výtokový součinitel otvoru v cloně, 

    je rozdíl tlaku vzduchu před a za clonou v [Pa], 

 φ je hustota vzduchu v [kg/m
3
]. 
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 Měřící zařízení Blower Door Minneapolis je vybaveno řídící jednotkou (obr. 14), která 

prostřednictvím počítače řídí průběh měření a zaznamenává a vyhodnocuje naměřené údaje 

(Obr. 24). 

 

Obr. 24: Výsledný graf software Tectite Express Airtightness Test. Šipkami je naznačen 

způsob zjištění objemového toku vzduchu při tlakovém rozdílu 50 [Pa]. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledky a jejich zpracování [9] 

 Výsledkem měření je sada hodnot objemového toku vzduchu změřených při různých 

úrovních tlakového rozdílu. Tyto hodnoty je nejprve potřeba opravit s ohledem na klimatické 

podmínky, které působily během testu. Naměřené hodnoty objemového toku vzduchu se 

opraví s ohledem na rozdíl teplot uvnitř a vně budovy. Poté se opravené hodnoty vynesou do 

grafu závislosti objemového toku vzduchu na tlakovém rozdílu a vhodnými regresními 

metodami se určí parametry rovnice proudění – součinitel proudění C a exponentu proudění n. 

 Při vykreslování grafu v logaritmickém měřítku má závislost objemového toku vzduchu 

na tlakovém rozdílu tvar přímky (Obr. 25 vlevo), jejíž rovnice se získá zlogaritmováním 

empirické rovnice proudění viz. vzorec (21).  

                            (21)  

       (7) 
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 Hodnoty n (směrnice přímky) a log(C) (objemový tok vzduchu při tlakovém rozdílu 1 

Pa) je potom možno jednoduše vypočítat z naměřených hodnot vhodnou metodou lineární 

regrese. Naměřené hodnoty jsou vykresleny jako body do grafu v logaritmickém měřítku a 

závislost objemového toku vzduchu se odhadne proložením přímky těmito body (Obr. 25 

vpravo) – regresní přímka. 

 

Obr. 25 – Grafické vyhodnocení výsledků měření průvzdušnosti. Vlevo – výsledky vynesené 

v logaritmickém měřítku, vpravo – výsledky vynesené v běžném měřítku. 

Zdroj: [9] 

Pomocí rovnice proudění se vypočte objemový tok vzduchu při referenčním tlakovém 

rozdílu a z něj se odvodí hodnota některé z jednočíselných hodnotících veličin (viz kap. 3.2 

Teoretický rozbor).  

 

Obr. 26: Výsledné hodnoty získané softwarem Tectite Express Airtightness Test.  

Zdroj: Vlastní zpracování  
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 Jak je uvedeno výše, provádí se přetlakové i podtlakové měření. Výsledky těchto měření 

(Obr. 26) se mohou lišit. Tento rozdíl je možno vysvětlit „asymetrickým“ chováním 

některých netěsností. Mezi časté příčiny se řadí výlezy do nevytápěných půdních prostor. 

Dvířka výlezů otevíravá do půdního prostoru se během podtlakové zkoušky „přitáhnou a 

dotěsní“, zatímco u přetlaku jsou vytlačovány do půdního prostoru. 

 

Detekce netěsností 

Nedílnou součástí měření by vždy mělo být hledání významných netěsností. Metod 

odhalování, které se používají společně s Blower-Door testem je několik. Každá má svá 

specifika a žádná není univerzální. 

1. Holé ruce při podtlaku: Nejjednodušší a nejpoužívanější metoda. V interiéru se 

vytvoří podtlak. V blízkosti podezřelých konstrukcí se holýma rukama zjišťuje průvan, který 

signalizuje netěsnost. Pro větší citlivost lze ruce navlhčit. Výhodou je opět celoroční použití. 

Nevýhodou metody pouze lokální kontrola a nemožnost vizuálního záznamu pro účely 

publikování. 

2. Anemometr při podtlaku: Jedná se pravděpodobně o nejpoužívanější metodu 

odhalování netěsností. V interiéru se vytvoří podtlak a sondou anemometru se v okolí 

podezřelých konstrukcí měří rychlost proudění vzduchu. Pro detekci netěsností není třeba 

žádný kalibrovaný anemometr. Vhodné jsou anemometry termické (Obr. 27, 28, 29) protože 

dokážou měřit velice malé rychlosti proudění vzduchu již od 0,05 m/s. Naopak nevhodné jsou 

vrtulové anemometry, které dokážou zaznamenat rychlost proudění vzduchu až od cca 0,5 až 

1,0 m/s. Při měření je třeba si uvědomit, že se sledují pouze dva stavy. Stav kdy vzduch 

neproudí (0,0 [m/s]) signalizující vzduchotěsný detail a stav kdy vzduch proudí (>0,0 [m/s]) 

signalizující netěsnost. Ze změřených rychlostí proudění vzduchu nelze jakkoli usuzovat na 

velikost netěsnosti. Větší rychlost proudění vzduchu neznamená automaticky větší netěsnost. 

Při stejném tlakovém rozdílu: pokud je otvor velký, proudí jím velké množství vzduchu menší 

rychlostí a pokud je otvor malý, proudí jim malé množství vzduchu větší rychlostí. 

Anemometr se používá celoročně. Umožňuje vizuální záznam. Nevýhodou je pouze lokální 

kontrola. 
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Obr. 27, 28, 29: Detekce netěsností enemometrem 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

3. Termovizní snímkování: Nejúčinnější metoda umožňující plošnou kontrolu. Používá 

se při rozdílu teploty vzduchu mezi interiérem a exteriérem alespoň 20 °C.  

Během podtlakové zkoušky se provádí termovizní snímkování ze strany interiéru (Obr. 30, 

31). Netěsnostmi je do interiéru nasáván studenější nebo teplejší vzduch než je v interiéru, 

čímž se netěsnosti samé nebo jejich okolí ochladí nebo oteplí. Z porovnání termovizních 

snímků za přirozených tlakových podmínek a při podtlaku v interiéru se lokalizují netěsná 

místa.  

Obr. 30, 31: Detail tepelného mostu v napojení okna, termosnímek pořízen během podtlakové 

zkoušky při tlakovém spádu 50 Pa 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

Během přetlakové zkoušky lze provádět termovizní snímkování ze strany exteriéru 

(Obr. 32, 33). Teplý vzduch interiéru je netěsnostmi vytlačován přetlakem z objktu a netěsná 
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místa jsou na obvodovém plášti detekována jako místa s vyšší teplotou. Toto měření při 

přetlaku je možno provádět pouze v zimním období za zatažené oblohy, kdy není obvodový 

plášť „ohříván“ slunečním zářením. 

             

Obr. 32, 33: Detail tepelného mostu v napojení okna, termosnímek pořízen během přetlakové 

zkoušky při tlakovém spádu 50 Pa 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

Výhodou termovizního snímkování je rychlost a přesnost. Měření nelze provádět 

celoročně.  

4. Vyvíječ kouře (Obr. 34, 35, 36) – v praxi jsou tyto metody detekce netěsností velice 

málo využívané pro svou neefektivitu ve srovnání s metodami 2 a 3. 

Kouř při podtlaku: v interiéru se vytvoří podtlak. Kouřovými tyčinkami se kontrolují 

detaily. Netěsné místo je signalizováno usměrněním proudění kouře. Výhoda je celoroční 

použití metody. Nevýhoda je pouze lokální kontrola.  

Kouř při přetlaku – během přetlakové zkoušky se vytvoří vyvíječem dýmu v interiéru 

kouř. V exteriéru se sledují místa, kudy kouř uniká. Výhodou této metody je plošná kontrola 

konstrukcí. Nevýhodou je, že kouř se uvnitř konstrukcí může šířit na poměrně velké 

vzdálenosti a místo signalizované v exteriéru může být od netěsnosti ve vzduchotěsnící vrstvě 

poměrně vzdálené.  
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Obr. 34, 35, 36: Detekce netěsností vyvíječem kouře 

Zdroj: [9, 12] 

3.2.7 Odborná způsobilost a získané zkušenosti 

 V únoru 2011 jsem nastoupila na katedru pozemního stavitelství jako interní 

doktorandka a seznámila se s měřícím zařízením Blower Door Minneapolis. Následovalo 

nastudování problematiky [1, 14, 15, 17], školení na půdě školy a řada zkušebních měření. 

 Zkušenosti z měření byly získávány při měření na stavbách v rámci doplňkové činnosti, 

či v rámci výzkumu financovaného projekty:  

- Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence 

na Fakultě stavební VŠB-TUO (projekt VaV) 

- Inovace studijního programu Stavební inženýrství (projekt OPVK) 

Či v rámci studentských grantových soutěží (řešeno na fakultě stavební, VŠB – TU Ostrava): 

- Diagnostika vzduchotěsnosti budov s využitím statistických metod řízení kvality 

(SP2012/31) 

- Monitorování kvality vnitřního mikroklimatu v objektu s nízkou potřebou tepla při 

různých provozních podmínkách (SP2012/156) 

- Monitorování kvality vnitřního mikroklimatu v objektech s nízkou potřebou tepla 

(2013/193)  

- Tepelně technická problematika konstrukcí dřevostaveb s návazností na výpočetní 

software (2013/130) 

- Problematika vzduchotěsnosti modulárních staveb (2014/175) 

 Od ledna 2012 jsem aktivní členkou Asociace Blower Door CZ, kde se pravidelně 

podrobuji srovnávacím měřením, které mě ujišťují o správnosti měřících postupů. Jako členka 

asociace se účastním jednání valné hromady pod vedením rady asociace - Mgr. Stanislav 
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Paleček, Ing. Viktor Zwiener, Ph.D a Ing. Jiří Novák, Ph.D., kde sledujeme a hodnotíme 

vývoj stavebnictví z hlediska vzduchotěsnosti a předáváme si zkušenosti z měření. 

 

 

 

 

   

 

  

 

Obr. 37, 38: Jednání v asociaci Blower Door CZ, členové asociace 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

 Od prosince 2013 jsem zapsaná v seznamu odborných dodavatelů pro provádění měření 

průvzdušnosti obálky budovy s působností po celé ČR v rámci dotačního programu „Nová 

zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám 2014“. 

                 

Obr. 39, 40: Nová zelená úsporám 

Zdroj: webové stránky Nová zelená úsporám 

 

V rámci dotačního programu provádím měření nových rodinných domů oblast 

podpory B Výstavba RD s velmi nízkou energ. náročností a stávajících rodinných domů po 

rekonstrukci pro oblast podpory C4 Instalace systémů nuceného větrání se ZZT. 
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Výsledky měření byly průběžně každoročně publikovány viz. seznam publikací a další 

tvůrčí a inovační činnosti. 

3.3 Sběr dat, Výběrový soubor 

 Výběrový soubor a volba konkrétních objektů je popsána v kapitole 4 Výsledky 

disertační práce, resp. 4.1 Volba výběrového souboru pro experiment. 

3.4 Statistické vyhodnocení 

 Této problematice je věnována jedna samostatná kapitola 4.2 Statistické vyhodnocení. 

3.5 Závěr 

 Závěrečnému vyhodnocení je věnována jedna samostatná kapitola 5 Závěr. 
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4  Výsledky disertační práce 

4.1 Volba výběrového souboru pro experiment 

 V rámci disertační práce byly analyzovány dřevostavby a objekty na bázi dřeva 

z přírodních materiálů. Výběrovým souborem byly obytné budovy, vystavěné na území České 

a Slovenské republiky od roku 2007. 

 Způsob využití budovy nemá vliv na měření těsnosti obálky budovy. Snahou je 

dosáhnout co nejvyšší těsnosti. Netěsné konstrukce způsobují nežádoucí proudění vzduchu 

skrz spáry a podílejí se na zvýšení tepelné ztráty domu a neefektivnímu fungování větracího 

systému [6].  

 V rámci experimentu bylo měřeno (Tab. 6): 

- 16 dřevostaveb z toho (Tab. 8): 

  12 difuzně uzavřených, 

  4 difuzně otevřené, 

  Speciálním případem dřevostaveb byly 2 modulární stavby, 

- 8 slaměných dřevodomů (Tab. 9), 

- 1 hliněná stavba.  
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Tab. 6: Měřené objekty 

 
typ konstrukce lokalita 

okrajové 

podmínky 

objem 

budovy 

[m3] 

podlahová 

plocha 

[m2] 

plocha 

obálky 

budovy 

[m2] 

intenzita 

výměny 

vzduchu 

[h-1] 

1 
difuzně 

otevřená 
Koberovy 

te = -6°C 

ti = 20°C 
326 136 293 0,74 

2 
difuzně 

otevřená 
Koberovy 

te = 2°C 

ti = 21°C 
326 136 293 0,80 

3 
difuzně 

otevřená 
Koberovy 

te = -2°C 

ti = 20°C 
326 136 293 0,86 

4 
difuzně 

otevřená 
Koberovy 

te = 1°C 

ti = 22°C 
326 136 293 0,79 

5 
difuzně 

otevřená 
Koberovy 

te = -2°C 

ti = 20°C 
326 136 293 0,74 

6 
difuzně 

otevřená 
Koberovy 

te = 2°C 

ti = 20°C 
326 136 293 0,85 

7 
difuzně 

otevřená 
Šenov 

te = 2°C 

ti = 20°C 
354 132 407 0,79 

8 
difuzně 

otevřená 
Ostrava 

te = 5°C 

ti = 19°C 
502 155 368 0,45 

9 
difuzně 

otevřená 
Ostrava 

te = 5°C 

ti = 19°C 
502 155 368 0,93 

10 
difuzně 

otevřená 
Ostrava 

te = 7°C 

ti = 20°C 
502 155 368 0,83 

11 
difuzně 

otevřená 
Ostrava 

te =10°C 

ti = 19°C 
502 155 368 0,77 

12 
difuzně 

otevřená 
Ostrava 

te = 6°C 

ti = 21°C 
502 155 368 0,69 

13 
difuzně 

otevřená 
Ostrava 

te =15°C 

ti = 20°C 
502 155 368 0,58 

14 difuzně Ostrava te =13°C 502 155 368 0,56 
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otevřená ti = 21°C 

15 
difuzně 

uzavřená 
Brodno (SK) 

te = 1°C 

ti = 25°C 
436 170 528 0,21 

16 
difuzně 

uzavřená 
Brodno (SK) 

te =26°C 

ti = 25°C 
436 170 528 0,17 

17 
difuzně 

uzavřená 
Košice (SK) 

te =17°C 

ti = 20°C 
772 241 540 1,53 

18 
difuzně 

uzavřená 
Martinice 

te = 3°C 

ti = 21°C 
482 180 276 0,97 

19 
difuzně 

uzavřená 
Martinice 

te = 5°C 

ti = 20°C 
482 180 276 0,57 

20 
difuzně 

uzavřená 
Kozmice 

te =10°C 

ti = 23°C 
596 205 598 1,04 

21 
difuzně 

uzavřená 
Brušperk 

te = 6°C 

ti = 19°C 
456 160 462 1,12 

22 
difuzně 

uzavřená 
Pardubice 

te =21°C 

ti = 22°C 
603 228 579 2,49 

23 
difuzně 

uzavřená 
Ostrava 

te =10°C 

ti = 20°C 
325 128 256 1,50 

24 
difuzně 

uzavřená 
Zlín 

te =10°C 

ti = 30°C 
139 49 178 1,73 

25 
difuzně 

uzavřená 
Zlín 

te =13°C 

ti = 15°C 
38 15 73 1,84 

26 
difuzně 

uzavřená 
Ostrava 

te =20°C 

ti = 21°C 
459 189 445 2,26 

27 slaměný dům 
Ivanovice na 

Hané 

te = 2°C 

ti = 16°C 
241 47 230 7,12 

28 slaměný dům Náchod 
te = 29°C 

ti = 33°C 
700 130 600 3,14 

29 slaměný dům 
Slanská Huta 

(SK) 

te = 17°C 

ti = 19°C 
394 105 357 1,01 

30 slaměný dům Albrechtice te = 9°C 292 108 354 9,22 
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4.1.1 Dřevostavby 

Nejrozsáhlejší část výběrového souboru tvoří dřevostavby (Obr. 41, 42). Jejich výhody, 

nevýhody, procentuální zastoupení v ČR i ve vztahu k zahraničí jsou blíže popsány v kap. 1.2 

Současný stav problematiky. Vzhledem k relativně početné skupině, byla tato sekce rozdělena 

dle „difuzity“ na dvě podskupiny – difuzně otevřené konstrukce a difuzně uzavřené 

konstrukce. 

 

ti = 21°C 

31 slaměný dům 
Hradčany u 

Tišnova 

te = 18°C 

ti = 19°C 
392 147 348 6,35 

32 slaměný dům 
Ivanovice na 

Hané 

te = 12°C 

ti = 19°C 
241 47 230 7,13 

33 slaměný dům 
Ivanovice na 

Hané 

te = 12°C 

ti = 19°C 
60 20 64 12,07 

34 slaměný dům Hostišová 
te = -1°C 

ti = 24°C 
348 74 292 8,04 

35 hliněný dům 
Jindřichovice 

pod smrkem 

te = 32°C 

ti = 27°C 
80 28 86 6,37 
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Obr. 41, 42: Ukázky měřených dřevostaveb, RD Brodno (SK) a RD Košice (SK) 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

A Difuzně otevřené konstrukce 

Difuzně otevřené konstrukce se v dřevostavbách používají posledních zhruba 15 let, což 

přirozeně souvisí s novými technologiemi, zejména s konstrukčně-izolačními materiály jako 

jsou minerální izolace a izolace na bázi dřevěných vláken. Počet difúzně otevřených 

dřevostaveb se neustále zvyšuje, i když mezi veřejností stále panuje směs neznalosti 

a nedůvěry v tento konstrukční systém.  

Difuzně otevřená konstrukce pracuje na principu prostupu plynů molekulárním 

přenosem, běžně označovaným jako difuze vodní páry. To v praxi znamená, 

že v konstrukcích nejsou používány parotěsné zábrany, které tento proces znemožňují.  

Plyny se obecně mohou prostorem šířit dvěma mechanismy: 

Konvekcí (prouděním), což je objemový tok. Hnací silou je zde rozdíl tlaků. 

Kondukcí (molekulárním tokem), což je difuze. 

Stavba difuzně otevřených konstrukcí, tak oproti jiným systémům vyžaduje absolutní 

stavebně technologickou kázeň. Tím je zároveň i zaručena kvalita provedení stavby v 

maximální míře již při sestavování jednotlivých prvků a dílů. 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 

 

___________________________________________________________________________ 
Ing. Barbora Hrubá                                                                                                                 60 
 

Systém difuzně otevřených konstrukcí je charakterizovaný zejména následujícími 

vlastnostmi (Tab. 7): 

Tab 7: Vlastnosti difuzně otevřených konstrukcí 

 

 Výhody difuzně otevřené konstrukce: 

 

- Vlhkost putující konstrukcí  nevyhojuje plísním,  houbám a různým 

mikroorganismům a  zlepšuje tak kvalitu  vnitřního prostředí v dřevostavbách; 

 

- autoregulace vlhkosti vnitřního prostředí dřevostaveb, která probíhá přímo skladbou 

stěn; 

 

- zkondenzuje- li v konstrukci voda, má možnost se vypařit; 

 

- lepší akustika – náhradou polystyrenu za minerální izolaci nebo dřevovlákno dosáhne 

konstrukce dřevostavby lepších akustických vlastností díky vyšší hmotnosti a menšímu 

modulu pružnosti oproti polystyrenu; 

 

- lepší tepelná setrvačnost – díky vyšší měrné tepelné kapacitě materiálů, které nahrazují 

polystyren, dosahují maximální hodnoty teplot v interiéru v horkých letních měsících 

nižších hodnot; 

 

- bezpečnější konstrukce – dalo by se zjednodušeně říci, že difuzně otevřená dřevostavba 

je bezpečnější při poškození vrstvy, která zajišťuje nejvyšší difúzní odpor (parozábrana 

nebo parobrzda). I když se vlhkost do konstrukce dostane, může se díky snižujícímu se 

difúznímu odporu z konstrukce vypařit. 

 

Součinitel prostupu tepla U [W/m
2
K] 0,19 ~ 0,13 

Fázový posun teplotní vlny 8 ~ 13 hodin 

Požární odolnost z interiéru [min] 90 (minimální hodnota) 

Požární odolnost z exteriéru [min] 120 (minimální hodnota) 

Paropropustnost ano 

Povrchová úprava exteriéru Tenkovrstvá omítka, nebo větraná fasáda 
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 Nevýhody difuzně otevřené konstrukce: 

- Tento typ konstrukcí dřevostaveb stále patří mezi „novinky“ a mnohé firmy nemají 

s jejich realizací dostatečné zkušenosti; 

- s ohledem na použité materiály pro difuzně otevřené konstrukce vychází finančně 

náročněji oproti difuzně uzavřené konstrukci. 

 

Obr. 43, 44: Příklad skladby difuzně otevřené konstrukce obvodové stěny a střechy (1 – 

krytina, 2 - Střešní lať, 3 – Kontralať, 4 – Pojistná hydroizolace, 5 – Dřevovlákno, 6 – 

Tepelná izolace, 7 – OSB deska, 8 – Rošt z CD profilů, 9 – SDK předstěna, 10 – krov) 

Zdroj: Internetové stránky Vario Vila, s.r.o  
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B Difuzně uzavřené konstrukce 

 Představují klasické dřevostavby. Obvodové stěny dřevostavby jsou ve většině případů 

tvořeny rámovou konstrukcí z dřevěných sloupků vyplněnou minerální izolací, která je 

doplněna přídavnou izolací z exteriérové strany. Tato skladba z hlediska stavební fyziky 

vyžaduje omezení prostupu vodních par z interiéru směrem do konstrukce. Obzvláště pak, je-

li přídavná izolace pod fasádou řešena např. fasádním polystyrenem, který vlhkost 

v konstrukci uzavře. 

Bez vrstvy bránící průniku par do konstrukce vlhkost v rosném bodě zkondenzuje 

na kapalnou vodu a hromadí se v konstrukci. S rostoucí vlhkostí se zlepšují podmínky 

pro vznik a růst dřevokazných hub a hmyzu, jejichž působení může narušit samotnou statiku 

konstrukce celé stavby.  

Z výše zmíněných důvodů se stěny dřevostavby opatřují s interiérové strany parotěsnou 

fólií, která zamezuje průniku vodních par do konstrukce. Tato fólie se zpravidla umisťuje 

mezi dřevěný rám a vnitřní konstrukční OSB desku nebo sádrovláknitou desku. 

Neporušená a nepropustná folie je podmínkou funkční difuzně uzavřené konstrukce. 

Nebezpečí tak hrozí i při jednoduchém připevňování poličky, kdy může dojít k porušení folie 

například vrutem. Proto je vhodné využívat skladbu stěny s tzv. instalační předstěnou, 

na kterou lze montovat další zařízení interiéru, aniž by hrozilo poničení parozábrany. 

 

 Výhody difúzně uzavřených konstrukcí: 

 

- Vyzkoušený systém, který funguje; 

 

- zkušenosti firem s tímto systémem; 

 

- z hlediska použitých materiálů jsou levnější než konstrukce difuzně otevřené. 

 

 Nevýhody difúzně uzavřených konstrukcí: 

 

- Vysoké požadavky na precizní výrobu i montáž dřevostavby; 

 

- vnitřní klima dřevostavby s poměrně nízkou vzdušnou vlhkostí; 

 

http://www.drevostavitel.cz/clanek/co-cekat-od-fasadniho-polystyrenu
http://www.drevostavitel.cz/clanek/jak-spravne-stavet-steny-z-osb-desek
http://www.drevostavitel.cz/clanek/velkoplosne-materialy-2-dil
http://www.drevostavitel.cz/clanek/difuzne-otevrena-drevostavba
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- závislost systému na vrstvě parozábrany, která může být nesprávným užíváním stavby 

porušena. 

Obecně lze říci, že precizně provedená difuzně uzavřená dřevostavba (Obr. 45, 46) se 

správně vyřešenými konstrukčními detaily (napojení rohů, stropů, střechy atd.) a uživatelem, 

který ví, jak řešit případné dodatečné zásahy do konstrukce, funguje velmi dobře.

 

 

Obr. 45, 46: Příklad skladby difuzně uzavřené konstrukce obvodové stěny a střechy (1 – 

krytina, 2 - Střešní lať, 3 – Kontralať, 4 – Pojistná hydroizolace, 5 – Tepelná izolace, 6 – 

Parozábrana, 7 - Rošt z CD profilů, 8 – SDK předstěna, 9 – tepelná izolace, 10 – krov) 

Zdroj: Internetové stránky Vario Vila, s.r.o  
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C Modulární dřevostavby 

 Dalším specifickým příkladem dřevostaveb jsou v poslední době stále rozšířenější 

modulární dřevostavby. 

 Obytné kontejnery jsou základním stavebním kamenem moderní modulární výstavby, 

tvořící novou samostatnou alternativu ve stavebnictví. Dnes již dávno neplatí představa 

obytného kontejneru, jako stereotypní stavební unimo buňky, kterou bylo možno spatřit ve 

výbavě každé stavební společnosti.  

Obytné kontejnery jsou moderní, ekonomickou a finančně výhodnou alternativou 

výstavby. Obytné kontejnery bývají již běžně zahrnuty architekty a designéry do jejich 

moderních staveb. Nespornou výhodou je rychlost realizace staveb z obytných kontejnerů. V 

řádech několika týdnů je možné postavit pratkicky jakýkoli objekt (obytnou budovu, 

administrativní budovu případně občanskou vybavenost). Stejně tak rychle lze pak 

realizovanou stavbu demontovat a přesunout na jiné místo. Všechny místnosti a zařízení 

zůstanou zachovány. 

 

Obr. 47 Měřená modulární obytná stavba, detail nosného rámového systému 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 
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Obr. 48 Měřená modulární obytná stavba, detail nosného rámového systému 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

 

Tab 8: Naměřené hodnoty intenzity výměny vzduchu n50 dřevostaveb 

 

Průměrná hodnota intenzity výměny vzduchu u měřených dřevostaveb je 0,99, z toho u 

difuzně otevřených 0,74 [h
-1

]a u difuzně uzavřených [1,3 h
-1

].  

4.1.2 Slaměné dřevodomy 

Popularita slaměného stavitelství pomalu vzrůstá a reflektuje tak trendy moderní 

výstavby jako jsou ekologie, envitomentální vyspělost, recyklovatelnost a snaha snížit 

produkci skleníkových plynů ve stavebnictví. Sláma však není dobrá pouze z pohledu ochrany 

životního prostředí. Mezi další výhody patří schopnost tepelně izolovat, přenášet zatížení a 

důležitá je její nízká cena, v porovnání s klasickými stavebními materiály. Slaměné domy 

vynikají v architektonické originalitě a designu. Kombinace slámy a hliněných omítek umožní 

vtisknout stavebníkům do stavby osobní styl, svůj pohled a svou duši.  

Konstrukce difuzně otevřené – n50 [h
-1

] Konstrukce difuzně uzavřené – n50 [h
-1

] 

0,74 0,79 1,53 1,12 

0,80 0,45 0,21 2,49 

0,86 0,56 0,97 1,5 

0,79 0,69 0,17 1,73 

0,74 0,83 0,57 1,84 

0,85 0,93 1,04 2,26 

0,58 0,77 
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Slaměné domy, tzv. ekologické dřevostavby, kdy nosným prvkem je dřevěný skelet 

(nejčastěji z rostlých nehraněných kmenů) vyplněný tepelnou izolací ze slaměných balíků.  

 

 

Obr. 49, 50: Samostatně stojící a řadový slaměný dům 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 
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Tab 9: Naměřené hodnoty intenzity výměny vzduchu n50 slaměných dřevodomy 

 

 

 

 

 

Průměrná hodnota intenzity výměny vzduchu u měřených slaměných dřevodomů je 

6,76 [h
-1

]. 

4.1.3 Hliněné stavby 

V současné době probíhá mezi odbornou veřejností široká diskuse o tom, jak má 

vypadat dům 21. století. Je nesporné, že mimo jiné se bude jednat o dům pěkný a zdravý, 

který bude prospívat uživateli, trávícímu ve vnitřním prostředí čím dál tím delší dobu. Také 

nebude škodit svému okolí, ať už svým vzhledem, exhalacemi nebo zbytečnou spotřebou 

energie pro svůj provoz nebo energie zabudované v použitých stavebních materiálech. V 

tomto pohledu jsou pasivní domy z přírodních materiálů optimální. Nepálená hlína zde má 

své nezastupitelné místo. 

Výhody nepálené hlíny: 

- přírodní materiál, plně recyklovatelný; 

- vytváří zdravé vnitřní prostředí, příznivé nejenom pro astmatiky (udržuje stálé tepelně 

vlhkostní mikroklima - výrazně omezuje nemoci z nachlazení, v dostatečně silné 

vrstvě chrání proti elektrosmogu, do určité míry pohlcuje pachy); 

- energetická nenáročnost – minimum zabudované energie; 

- příznivě působí na psychiku člověka (dusané neomítané stěny v nemocnicích, 

psychiatrických léčebnách, kaplích, ...). 

 

Nevýhody nepálené hlíny 

- malá odolnost vůči působení vody ve všech skupenstvích, není proto vhodná do 

inundačních území, není vhodným materiálem pro venkovní omítky nechráněné před 

deštěm; 

Intenzita výměny vzduchu – n50 [h
-1

] 

7,12 6,35 

3,14 7,13 

1,01 12,07 

9,22 8,04 
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- specifickým nedostatkem na našem území je nevšímavost stavebních firem k tomuto 

materiálu. 

Měřený objekt byl postaven technologií superadobe 

Technologie superadobe (Obr. 51, 52, 53) představovala původně rychlé řešení pro ty, 

kteří ztratili střechu nad hlavou ve válce nebo při přírodní katastrofě. Veškeré stavební 

materiály jsou získávány výhradně v místě stavby a stavební postup je tak jednoduchý, že 

stavět může v podstatě každý. Hliněnou směsí se ručně naplní dlouhé pytle od brambor, které 

se kladou do kruhů na sebe a spojují ostnatým drátem. Vznikají tak kruhové a 

kupolovitébudovy vhodné k dočasnému i trvalému bydlení, odolávající hurikánu, záplavám i 

zemětřesením.  

Hliněná směs: 

- písek z pozemku 80 % 

- jíl 10 % 

- cement 10 % 

- sláma 

- voda 

 

Cena: 280 000 Kč 

Postup stavby: 

Kruhové zdi tvoří pytle naplněné hliněnou směsí a upěchované ručním bucharem o 

tloušťce 55cm. Jako obal byl zvolen umělý materiál, přírodní juta se neosvědčila, protože 

rychle chytá plíseň a může se při pěchování materiálu trhat. První tři vrstvy pytlů leží pod 

úrovní terénu, obsypané štěrkem.  K zajištění pravidelného tvaru stavby bylo použito řetězů; 

jedním se hlídal kruhový půdorys a druhý upevněný na obvodu kruhu zajišťoval postupný 

sklon klenutého stropu – střechy. Jednotlivé vrstvy pytlů byly spojovány dvěma řadami 

ostnatého drátu, pečlivě zabodávanými do každé úrovně. Jako malta a výztuž slouží ostnatý 

drát, který se volně klade mezi pytle. S rostoucí výškou se do pytlů přidává více a více slámy 

pro odlehčení. Poloměr klenby je průměrem obvodové zdi. 
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Obr 51, 52, 53: Hliněný dům Jindřichovice pod Smrkem 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

Naměřená hodnota intenzity výměny vzduchu n50 byla 6,37 h
-1

. Vzhledem k unikátnosti 

tého stavby, nebude tato hodnota započtena do statistického vyhodnocení výběrového 

souboru. 
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4.2 Statistické vyhodnocení 

Předmětem statistického vyhodnocení je analýza závislosti vzduchotěsnosti obálky 

budov na konstrukčním systému v procesu výstavby energeticky efektivních budov. 

Pozornost je věnována dřevostavbám a stavbám na bázi přírodních materiálů a těsnosti jejich 

obvodového pláště, který má přímý vliv na energetickou náročnost budov. Primární 

metodologií je analýza rozptylu (ANOVA).  

 Jak je uvedeno výše, pro měření a následnou analýzu vzduchotěsnosti obálky budovy, 

byly zvoleny dřevostavby vystavěné od roku 2007 na území české a slovenské republiky. 

Konkrétně difuzně otevřené konstrukce, difuzně uzavřené konstrukce a slaměné dřevodomy. 

Výběrový soubor reprezentuje 34 dřevostaveb a staveb na bázi přírodních materiálů 

vystavěných od roku 2007 a naměřených v období od 02/2011 do 07/2014. Vstupní data jsou 

seřazena vzestupně v tabulce 8.  

V rámci statistického vyhodnocení jsou vstupními daty označení typu konstrukce a 

naměřená celková intenzita výměny vnitřního vzduchu n50 při tlakovém rozdílu 50 Pa. 

4.2.1 Výběrový soubor 

Údaje o konstrukčním systému jsou proměnnou nominální, tj. prvek nabývá 

rovnocenných variant, které nelze porovnat ani seřadit. V tomto případě jsou jednotlivé typy 

konstrukce označeny (Tab. 10):  

 

Tab. 10: Typy konstrukcí 

Typ kce difuzně otevřená konstrukce difuzně uzavřená konstrukce slaměné dřevodomy 

Kód  1 2 3 

 

Hotnoty celkové intenzity výměny vzduchu n50 jsou proměnnou kvantitativní spojitou, 

tj. prvek nabývá libovolné hodnoty z oboru reálných čísel nebo z nějaké množiny oboru 

reálných čísel.  
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Tab 11: Vstupní data 

poř. 

č. 

typ 

konstrukce 

n50 [h
-1

] poř. č. typ 

konstrukce 

n50 [h
-1

] 

1 2 0,17 18 2 0,97 

2 2 0,21 19 3 1,01 

3 1 0,45 20 2 1,04 

4 2 0,54 21 2 1,12 

5 1 0,56 22 2 1,5 

6 1 0,58 23 2 1,53 

7 1 0,69 24 2 1,73 

8 1 0,7 25 2 1,84 

9 1 0,74 26 2 2,26 

10 1 0,74 27 2 2,49 

11 1 0,79 28 3 3,14 

12 1 0,79 29 3 6,35 

13 1 0,8 30 3 7,12 

14 1 0,83 31 3 7,13 

15 1 0,86 32 3 8,04 

16 1 0,9 33 3 9,22 

17 1 0,92 34 3 12,07 

Graf č. 4 znázorňuje procentuální zastoupení jednotlivých typů konstrukce ve 

výběrovém souboru. 
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Graf č. 4: Procentuální zastoupení jednotlivých konstrukcí ve výběrovém souboru 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Kapitola 3 (Tab. 4) uvádí normou doporučené hodnoty intenzity výměny vzduchu 

vzhledem k typu objektu. Na grafu 3 jsou seřazeny naměřené hodnoty intenzity výměny 

vzduchu n50 a barevně jsou zaznačeny vybrané mezní hodnoty (viz legenda). Graf č. 5 uvádí 

procentuální zastoupení objektů splňující požadavky na intenzitu výměny vzduchu pro 

budovy s přirozeným větráním. 

24% 

43% 

33% 

Slaměné domy Difuzně otevřené konstrukce Difuzněuzavvřené konstrukce 
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  n50 = 0,6 h
-1

 – hodnota pro pasivní budovy 

  n50 = 1,5 h
-1

 – hodnota pro nízkoenergetické budovy 

  n50 = 4,5h
-1

 – hodnota pro budovy s přirozeným větráním 

Graf č. 5: Prvky výběrového souboru seřazené podle velikosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že z výběrového souboru 7 (21,6%) objektů 

nesplňuje požadavek pro budovy s přirozeným větráním, 27 (78,4%) objektů tento požadavek 

splňuje. Požadavek pro nízkoenergetické domy z výběrového souboru splňuje 21 (61,8%) 

objektů a požadavek pro pasivní budovy splňuje 6 objektů, tedy 17,6%. 
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Graf č. 6: Prvky výběrového souboru splňující požadavek pro budovy s přirozeným větráním 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2.2 Popisná statistika  

 Pro vyhodnocení vlivu typu konstrukce domů na intenzitu výměny vzduchu byly 

použity metody popisné statistiky (explorační analýzy). Pomocí software Microsoft office, 

konkrétně pomocí tabulkového procesoru Excel 2007, byla provedena popisná statistika, jejíž 

výsledky jsou uvedeny v Tabulce 12. 

Tab 12: Popisná statistika 

  Difuzně otevřená 

konstrukce 

Difuzně uzavřená 

konstrukce 

Slaměné 

dřevodomy 

Všechny 

konstrukce 

Průměr 0,7 1,3 6,8 2,4 

Chyba stř. hodnoty 0 0,2 1,2 0,5 

Medián 0,8 1,3 7,1 0,9 

Modus 0,7 0,2 1 0,7 

Směr. odchylka 0,2 0,8 3,5 3,1 

Rozptyl výběru 0 0,6 11,8 9,2 

Špičatost -0,8 0 -0,3 1,9 

Šikmost 0,2 -0,8 0,3 2,7 

Rozpětí 0,5 2,3 11,1 11,9 

Minimum 0,5 0,2 1 0,2 

Maximum 0,9 2,5 12,1 12,1 

Počet 14 12 8 33 

21,6% 

78,4% 

nesplňuje požadavek pro budovy s přirozeným větráním 
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Šikmost (skewness) α vyjadřuje asymetrii rozložení hodnot proměnné kolem jejího 

průměru (Obr. 54).  

α = 0 … hodnoty proměnné kolem jejího průměru jsou rozloženy symetricky 

α > 0 …u proměnné převažují hodnoty menší než průměr 

α < 0 …u proměnné převažují hodnoty větší než průměr 

 

Obr. 54 – Šikmost 

Zdroj: [3] 

Špičatost (Kurtosis) β vyjadřuje koncentraci hodnot proměnné kolem jejího průměru 

(Obr. 55). β = 0 … špičatost odpovídá normálnímu rozdělení 

β > 0 …špičaté rozdělení proměnné 

β < 0 …ploché rozdělení proměnné 

 

Obr. 55 – Špičatost 

Zdroj: [3] 
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Krabicový digram (Graf 7) graficky znázorňuje některé ze základních charakteristik 

popisné statistiky z tabulky 9. Je patrné, že minimální hodnota difuzně otevřených a 

uzavřených konstrukcí je víceméně podobná, zatímco u slaměných dřevodomů se výrazně liší. 

Střední hodnoty jsou znázorněny v Grafu 8. 

 

Graf 7: Krabicový diagram závislosti intenzity výměny vzduchu n50 na typu konstrukce 

Zdroj: Výstup software SPSS ver. 21 
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Graf 8 Znázornění středních hodnot 

Zdroj: Výstup software SPSS ver. 21 

4.2.3 Analýza rozptylu 

Výše uvedená stručná analýza se vztahuje pouze k výběrovému souboru. Cílem 

komplexní analýzy je výsledky zobecnit na celou populaci, tj. na všechny domy testovaných 

typů konstrukcí. K tomu slouží metody statistické indukce. (Poznámka: Pro veškeré 

rozhodování o výsledcích metod statistické indukce byla zvolena standardní hladina 

významnosti 0,05).  

Považujeme-li analyzovaný výběr za reprezentativní, pak lze pomocí metod statistické 

indukce ověřit, zda lze rozdíly mezi středními hodnotami, resp. mediány, intenzity výměny 

vzduchu domů různých typů konstrukcí považovat za statisticky významné. Pro ověření 

takovéto hypotézy se používá tzv. analýza rozptylu (anglicky Analysis of variance - 

ANOVA), resp. její neparametrická obdoba – Kruskalův-Wallisův test. 

ANOVA je metodou matematické statistiky, která umožňuje ověřit, zda na 

hodnotu náhodné veličiny  má statisticky významný vliv hodnota některého znaku. Tento 

znak musí nabývat jen konečného počtu možných hodnot (nejméně dvou) a slouží k rozdělení 

prvků do vzájemně porovnávaných skupin. Předpokladem pro použití ANOVy je nezávislost, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Matematick%C3%A1_statistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hodn%C3%A1_veli%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statistick%C3%A1_v%C3%BDznamnost
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normalita a homoskedasticita (shoda rozptylů) jednotlivých výběrů. V našem případě je 

nezávislost výběru zřejmá (každý výběr obsahuje jiné statistické jednotky), předpoklad 

normality nebyl pro žádný z výběru zamítnut na základě modifikovaného Kolmogorova - 

Smirnovova testu (viz obr. 58). Z explorační analýzy je však zřejmé, že předpoklad 

homoskedasticity nelze považovat za splněný (potvrzeno rovněž Leveneovým testem – 

               ) a proto přistupujeme k tzv. neparametrické ANOVě, Kruskalově-

Wallisově testu. 

Ověřujeme nulovou hypotézu, že typ konstrukce domů neovlivňuje intenzitu výměny 

vzduchu, neboli mediány intenzity výměny vzduchů se pro jednotlivé typy konstrukcí neliší. 

Na základě Kruskalova-Wallisova testu lze nulovou hypotézu na hladině významnosti 0,05 

zamítnout (               ), a proto přistoupíme k post hoc analýze, která nám ukáže, 

jaké jsou příčíny zamítnutí nulové hypotézy. 

Pro post hoc analýzu byl zvolen Dunnetové test, který je určen pro heteroskedasticitní 

výběry (výběry se statisticky významně odližsnými rozptyly) – viz tabulka 12. Post hoc 

analýza neboli vícenásobné porovnávání ověřuje, zda existují statisticky významné rozdíly 

mezi analyzovanými parametry všech porovnávaných dvojic výběrů. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 konstrukce difuzne_otevrene difuzne_uzavren

e 

N 8 14 11 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 6,7600 ,7393 1,2982 

Std. Deviation 3,43277 ,13453 ,78270 

Most Extreme Differences 

Absolute ,202 ,147 ,147 

Positive ,112 ,096 ,106 

Negative -,202 -,147 -,147 

Kolmogorov-Smirnov Z ,573 ,550 ,488 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,898 ,923 ,971 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Obr. 56: Kolmogorov – Smirnovův test 

Zdroj: Výstup software IBM SPSS Statistics ver. 21 
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V našem případě p – vhodnota (Sig. 2 tailed) je rovna 0,898; 0,923 a 0,971, což je větší 

než hladina významnosti α = 0,05 a hypotézu H0 nelze vyvrátit, tedy na hladině významnosti 

95% lze tvrdit, že výběr pochází ze základního souboru s normálním rozdělením. 

Ověření, zda výběr pochází ze základního souboru s normálním rozdělením, nám může 

napovědět také analýza histogramu. Zpravidla platí, že zvonovitý tvar histogramu analyzuje 

statisticky stabilní soubor, tedy potvrzuje hypotézu H0.  

Histogram je nejjednodušším odhadem hustot rozložení. Lze porovnat tvar hustoty 

četnosti s tvarem hustoty pravděpodobnosti vybraného teoretického, v našem případě 

normálního rozložení.  

 

Graf č. 9 – Histogram 

Zdroj: Výstup software IBM SPSS Statistics ver. 21 
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Graf č. 10 – Histogram 

Zdroj: Výstup software IBM SPSS Statistics ver. 21 

 

Graf č. 11 – Histogram 

Zdroj: Výstup software IBM SPSS Statistics ver. 21 
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Graf č. 12 – Histogram 

Zdroj: Výstup software IBM SPSS Statistics ver. 21 

 

Grafy 9, 10, 11 a 12 znázorňují rozdělení četností pro datové matice řešené v této práci. 

Z tvarů histogramů je možno potvrdit normální rozdělení.  

Druhým předpokladem pro využití ANOVY je homoskedasticita. Homoskedasticita 

znamená, že hodnoty závisle proměnné Y mají pro všechny hodnoty nezávisle proměnné X. 

Předpoklad homoskedasticity se dá chápat jako shodnost rozptylů jednotlivých výběrů a dá se 

ověřit například pomocí Barlettova testu.  

Před samotným ověřením homoskedasticity je nejprve nutné stanovit hypotézy a 

hladinu významnosti α = 0,05. Nulová hypotéza H0 potvrzuje shodnost rozptylů u 

jednotlivých výběrů při hladině významnosti α a alternativní hypotézu HA, že zamítáme 

shodnost rozptylů u jednotlivých výběrů při hladině významnosti α.  

Statistický výpočetní software IBM SPSS Statistics umožňuje vypočítat test homogenity 

pomocí Barlettova testu přímo v průběhu výpočtu analýzu rozptylu. Tabulka 13 zobrazuje 

výstup testu homogenity. 
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Tab. 13 Test homoskedasticity 

 

 

Hodnota Sig. (p-hodnota) < 0,001 → zamítám nulovou hypotézu h0, tj. na hladině 

významnosti 5% lze tvrdit, že výběrový soubor je homoskedasticidní. Vzhledem k nestejnosti 

rozptylů (nehomoskedasticitě) byl proveden korigovaný test pro nestejné rozptyly za použití 

Dunnettovy korekce. 

Před samotnou analýzou rozptylu pomocí SPSS je opět nutné opět stanovit nulovou a 

alternativní hypotézu. Hladina významnosti zůstává 5%, tedy α = 0,05.  

 

Stanovení nulové a alternativní hypotézy:  

- H0: Typ konstrukce neovlivňuje hodnotu intenzity výměny vzduchu n50. Tedy n50,1 = 

n50,2 = n50,3 

- HA: Neplatí hypotéza H0. 

 

Tab. 14: ANOVA 

 

 

Z tabulky ANOVA (Tab. 14) statistického softwaru IBM SPSS Statistics verze 21 je 

nejdůležitější hodnota Sig., která reprezentuje p-hodnotu. Tato hodnota se porovnává s 

hladinou významnosti α. Jestliže je p-hodnota menší než hladina významnosti α, lze hypotézu 

H0 zamítnou. V našem případě hodnota Sig. (p-hodnota) 0,000, tedy: 

p- hodnota < 0,001 → zamítám hypotézu H0, tj. na hladině významnosti 5% lze tvrdit, 

že typ konstrukce významně ovlivňuje vzduchotěsnost stavby. 
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Z důvodu zamítnutí H0 byla provedena Post – Hoc analýza.  

4.2.4 Post – Hoc analýza 

 

Tab. 15 Post Hoc analýza 

 

  

 Z Post – Hoc analýzy (Tab. 15) vyplývá, že mezi hodnotami intenzity výměny vzduchu 

difuzně otevřených (1) a difuzně uzavřených (2) konstrukcí není statisticky významný rozdíl: 

 p- hodnota je 0,081, lze tedy tvrdit, že na hladině významnosti 95% konstrukční 

systém (difuzně otevřený vs. difuzně uzavřený) nemá vliv na hodnotu intenzity 

výměny vzduchu n50. 

 Hodnoty intenzity výměny vzduchu n50 klasických dřevostaveb (1, 2) a slaměných 

dřevodomů (3) se významně liší.  

 p- hodnota je 0,005 a 0,007, lze tedy tvrdit, že na hladině významnosti 5% konstrukční 

systém (difuzně otevřená konstrukce + difuzně uzavřená konstrukce a slaměný dům) 

nemá vliv na hodnotu intenzity výměny vzduchu n50. 

4.2.5 Závěr statistického šetření 

Statistickým šetřením datového souboru obsahující 34 rodinných domů na bázi 

přírodních materiálů byla statisticky zkoumána závislost vzduchotěsnosti obálky budovy na 

konstrukčním systému. Difuzně otevřené konstrukce jsou v datovém soubory zastoupeny ze 
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43 %, difuzně uzavřené konstrukce představují 33 % a slaměné dřevodomy představují 24% 

datového souboru.  

Z výběrového souboru 6 objektů, tedy 18%, nesplňuje požadavek pro budovy 

s přirozeným větráním. 28 objektů, tedy 82%, tento požadavek splňuje. Požadavek pro 

nízkoenergetické domy z výběrového souboru splňuje 22 objektů, tedy 64% a požadavek pro 

pasivní budovy splňuje 6 objektů, tedy 18%. 

Pomocí popisné statistiky bylo zjištěno, že průměrná hodnota celkové intenzity výměny 

vzduchu n50 je 2,4 h
-1

. Nejnižší průměrné hodnoty dosahují difuzně otevřené konstrukce (0,7), 

vyšších průměrných hodnot dosahují difuzně uzavřené konstrukce (1,3) a nejvyšší průměrné 

hodnoty (6,8) dosahuji slaměné dřevodomy. Je možné předpokládat závislost vzduchotěsnosti 

obálky budovy představovanou měřitelnou veličinou n50.  

Posouzení aritmetických průměrů není statisticky vhodné k ověření závislosti. Pro 

posouzení vzájemné závislosti spojité proměnné Y – celkové intenzity výměnu vzduchu n50 a 

kategoriální proměnné X – typ konstrukčního systému se jako nejvhodnější nabízí statistická 

metoda analýza rozptylu (ANOVA) a Post- Hoc analýza. 

Pomocí provedené analýzy rozptylu byla zamítnuta hypotéza, že faktor X, typ 

konstrukčního systému, je statisticky nevýznamný vzhledem k hodnotě intenzity výměny 

vzduchu n50. 

Analýza rozptylu prokázala statisticky významnou závislost vzduchotěsnosti na 

konstrukčním systému v případě dřevostaveb a slaměných domů. Krabicový diagram – graf č. 

5. znázorňuje nepřiměřeně velký rozptyl hodnot (ve srovnání s dřevostavbami) při poměrně 

nízkém počtu změřených objektů – 8 slaměných dřevodomů. Tato diference je přisuzována 

kvalitě provedení práce. 

U klasických dřevostaveb nemá statisticky významný vliv na hodnotu hodnoty 

vzduchotěsnosti, zda je konstrukce difuzně otevřená, či difuzně uzavřená. 

4.3 Vyhodnocení z hlediska praktického 

Z hlediska vzduchotěsnosti obálky budovy obecně hrají klíčovou roli prostupy obálkou 

budovy. V případě 34 měřených staveb na bázi přírodních materiálů byly detekovány výrazné 

netěsnosti v oblasti výplní otvorů a prostupů nosných prvků a vedení TZB obálkou budovy. 
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4.3.1 Problematika výplní otvorů 

Během detekce netěsností bylo zjištěno, že z hlediska vzduchotěsnosti obálky budovy 

bývají nejslabším místem výplně otvorů.  

Výplně otvorů osazené ve stavbách mohou mít tři oblasti, jimiž zpravidla dochází 

k netěsnostem: 

Oblast mezi zasklením a okenním křídlem 

  Oblast mezi zasklením a okenním křídlem tj. oblast zasklívací spáry. Příklad 

netěsnosti a termovizní snímek, prokazující netěsnost je patrný z Obr. 57, 58. Termovizní 

snímkování bylo provedeno během podtlakové zkoušky při teplotním spádu 21°C. 

            

Obr. 57, 58: Netěsnosti v oblasti zasklívací spáry a osazovací spáry 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

Oblast mezi křídlem a rámem výplně otvoru 

Oblast mezi křídlem a rámem výplně otvoru, tj. mezi otevíratelnou a neotevíratelnou 

částí – tzv. funkční spára. Tato oblast rovněž vykazuje netěsnosti. Utěsnění je však otázkou 

správného seřízení  (Obr. 59, 60). Termovizní snímkování bylo rovněž provedeno během 

podtlakové zkoušky při teplotním spádu 21°C 

1

 

 

 1 

3 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 

 

___________________________________________________________________________ 
Ing. Barbora Hrubá                                                                                                                 86 
 

            

Obr. 59, 60 Netěsnosti v oblasti zasklívací spáry a funkční spáry 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

 

Oblast mezi rámem výplně otvoru a stavební konstrukcí 

Oblast mezi rámem výplně otvoru a stavební konstrukcí, tj. osazovací spára (obr. 58, 

59), někdy též připojovací spára. Provedeným experimentem bylo prokázáno, že významné 

netěsnosti v bytě vykazují oblasti osazovací spáry všech výplní otvorů a to zejména 

v parapetní oblasti, ale též v oblasti ostění a nadpraží. Zjištěné netěsnosti jsou nepřípustné, 

neboť jak je uvedeno v příloze A.3.4.7. ČSN 73 0540 [21] musí vykazovat nulovou 

průvzdušnost. 

Navržená opatření 

Podstatné je osazení rámů za pomocí pásek (má funkci parotěsného uzávěru). Tyto 

pásky je vhodné na straně u stavební obvodové konstrukce doplnit tmelem. Kvalita samotné 

výplně otvoru je dána výrobcem. Zkušenosti z měření ukazují, že okna z PVC dosahují 

dostatečné těsnosti. Okna na bázi dřeva vykazují pravidelně vysoké netěsnosti v oblasti 

zasklívací lišty. Často je po měření osloven dodavatel k dořešení situace. Dotěsnění se 

provádí zatmelením zasklívacích lišt veškerých styků mezi rámem křídla a zasklením. 

4.3.2 Problematika prostupů nosných prvků  

 Problémovým místem prakticky u všech dřevěných slamodomů bylo řešení prostupů 

nosných trámú obálkou budovy. Termosnímek ukazuje slabé místo v horní oblasti nosného 

trámu slaměného dřevodomu (Obr. 61, 62). Termovizní snímkování bylo provedeno během 

podtlakové zkoušky při teplotním spádu 23°C 
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Obr. 61, 62: Prostup krokve obvodovým pláštěm 

Zdroj: Fotodokumentace Ing. Jiřího Teslíka 

Navržená opatření 

Touto otázkou je třeba se zabývat již v době realizace nosného systému, před 

provedením finálních povrchových úprav. V rámci dodržení materiálové struktury na bázi 

přírodních materiálů je vhodné okolí prostupu pečlivě ručně dotěsnit izolací z přírodního 

materiálu (nejčastěji tvarově poddajnou ovčí vlnou, slámou, atd..). 

4.3.3 Problematika prostupů TZB obálkou budovy 

 Nedokonale utěsněné prostupy rozměrnějších prvků skrz hlavní vzduchotěsnící vrstvu 

představují jeden z nejčastějších a přitom velmi významných typů netěsností. Toto se týká 

dřevostaveb (Obr. 63, 64). U slaměných dřevodomů tyto netěsnosti detekovány nebyly. 

Termovizní snímkování bylo provedeno během podtlakové zkoušky při teplotním spádu 23°C

  

 

Obr. 63, 64: Ukázka špatně utěsněného odkanalizování budoucího dřezu 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 
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Navržená opatření  

 Při napojování havní vzduchotěsnící vrstvy na prostupující prvky byly vyvinuty zvláštní 

pružné a velmi adhezivní pásky schopné pevně přilnout na poměrně pestrou škálu materiálů. 

Umožňují bezproblémové napojení plastové fólie a dalších materiálů pro hlavní 

vzduchotěsnící vrstvu na kolmo prostupující většího průřezu (lepicí a těsnící tmely, těsnící 

pásky, manžety, průchodky, aj.) [9]. 
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5 Závěr 

Disertační práce sestává ze tří stěžejních částí. V první části bya provedena rozsáhlá 

rešerše  problematiky vzduchotěsnosti obálky budov na území České republiky a zahraničí.  

Druhá část popisuje výběrový soubor – měřené objekty. Zdůvodňuje výběr těch 

konkrétních konstrukčních systémů. Měřené objekty se nacházejí v různých klimatických 

oblastech (v rámci České a Slovenské republiky). Všechny objekty vyhovují požadavkům 

normy ČSN 73 0540 [19] a z hlediska energetické náročnosti spadají do kategorií A, B, nebo 

C dle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. [22]. 

Poslední část byla věnována pečlivému vyhodnocení parametrů získaných z měření. 

Bylo provedeno statistické vyhodnocení naměřených dat. Statistickým šetřením datového 

souboru obsahující 34 rodinných domů na bázi přírodních materiálů byla zkoumána závislost 

vzduchotěsnosti obálky budovy na konstrukčním systému. Difuzně otevřené konstrukce byly 

v datovém soubory zastoupeny ze 43 %, difuzně uzavřené konstrukce z 33 % a slaměné 

dřevodomy představují 24% datového souboru.  

Statistickým šetřením byla prokázána významná závislost vzduchotěsnosti na 

konstrukčním systému v případě dřevostaveb a slaměných domů. U klasických dřevostaveb 

nemá statisticky významný vliv na hodnotu hodnoty vzduchotěsnosti, zda je konstrukce 

difuzně otevřená, či difuzně uzavřená. 
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6 Přínosy pro realizaci v praxi 

Experiment v rámci disertační práce dokázal, že hodnota intenzity výměny vzduchu n50 

ve stavbách kolem nás často nedosahuje požadovaných hodnot. Stížnosti uživatelů staveb na 

energetickou neefektivitu jsou mnohdy oprávněné. Proto byly definovány nejčastější možné 

příčiny podílející se na vzniku takového jevu v kapitole 5.  

Mezi nejzávažnější důsledky „nechtěných“ netěsností patří:  

   zvýšená tepelná ztráta budovy a s tím spojená měrná potřeba tepla na vytápění 

   snížení kvality vnitřního prostředí v důsledku ochlazení vnitřního povrchu v místě 

netěsnosti („chladné sálání“) 

   zhoršení akustických vlastností konstrukce (vzduchová neprůzvučnost  obvodových 

stěn, akustické mosty)  

 

Obr. 65: Závislost měrné potřeby tepla na vytápění na intenzitě výměny vzduchu 

Zdroj: Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov [9] 

 

V průběhu sběru dat pro disertační práci byla provedena podrobná metodika měření 

vzduchotěsnosti obálky budovy, která by měla sjednotit měřící postupy při měření přístrojem 

Blower Door Minneapolis a ulehčit práci budoucím zájemcům o tuto problematiku. 
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7 Doporučení pro další postup ve výzkumu  

Při projektování domů se prakticky vždy předpokládá vysoká kvalita realizovaných 

prací, na základě tohoto předpokladu, se také vypočítává potřeba tepla pro provoz budovy. V 

praxi se často vyskytují netěsnosti v obalovém plášti, což může mít za následek zvýšení 

tepelných ztrát objektu, narušené mikroklima uvnitř budovy, ale také nepříznivé ovlivňování 

životnosti jednotlivých konstrukčních celků. Netěsné konstrukce způsobují nežádoucí 

proudění vzduchu skrz spáry a podílejí se na zvýšení tepelné ztráty domu a neefektivnímu 

fungování větracího systému. 

Vzduchotěsnost obálky budovy je důležitá především z pohledu energetických 

vlastností budovy, kvality vnitřního prostředí a spolehlivosti stavebních konstrukcí. Tato 

problematika je v současné době řešena především v segmentu nízkoenergetických, pasivních 

a nulových budov. 

EPBD II je základní dokument o energetické náročnosti budov. Sektor budov má více 

než 40% podíl na spotřebě energie v EU. Strategie EU: 

- Snížit spotřebu energie (především z neobnovitelných zdrojů); 

- snížit emisí skleník. plynů o 20 % do roku 2020 oproti 1990;  

- zachovat nárůst globální teploty pod 2 °C (Kjótský protokol).  

Po roce 2020 se bude povolena výstavba pouze energeticky efektivních budov → 

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

Bylo by vhodné ve výzkumu pokračovat a da nou problematikou se i nadále zabývat. 

Rozšířit výběrový soubor a získat přesnější výsledky.  
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10 Metodika měření vzduchotěsnosti zařízením Blower Door Minneapolis, 

model 4 

 V následující kapitole je zpracován detailní postup měření vzduchotěsnosti měřícím 

zařízením Blower Door Minneapolis, model 4.  

10.1  Osazení nastavitelného hliníkového rámu  a vzduchotěsného nylonového panelu 

Úkolem bylo změřit vzduchotěsnost obvodového pláště budovy. Před samotným 

měřením je nutno měřený objekt analyzovat z hlediska energetické efektivity. Zejména určit 

vytápěný prostor, který bude předmětem měření. Pak je nutno napočítat referenční hdnoty 

objektu, tedy objem, čistou podlahovou plochu a plochu obálky budovy, nebo její ucelené 

části.  

Ve vytápěné části vybereme potenciálně nejtěsnější otvor (nejlépe sousedící s 

venkovním prostorem), zpravidla vstupní dveře, a přiměříme do nich rám. Je vždy lepší 

instalovat systém Blower Door ve dveřích velké otevřené místnosti. Snažte se vyhnout 

instalaci ventilátoru ve dveřích místnosti, kde jsou schody, či jiné překážky v proudění 

vzduchu. V prostoru 1 – 1,5 m před ventilátorem by měl být volný prostor. 

Pokud dveře vedou k předíni nebo ke garáži, ujistěte se, že tento prostor je otevřen do 

venkovního prostoru.  

Nejlépe na zemi rám opatříme vzduchotěsným panelem a opět osadíme do otvoru, 

tentokrát již na pevno. Pomocí šroubů a vaček rám s panelem v otvoru utěsníme tak, že s 

panelem již nebude možno pohnout. Pro zvýšení fixace rámu slouží další dvě středové 

rozpěry, které rovněž nainstalujeme. Při instalaci spodní rozpěry je nutno si uvědomit, že na 

ní bude zavěšen ventilátor a s tímto volit její polohu.  
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Obr. 67, 68: Osazování vzduchotěsného rámu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Před osazením ventilátoru je nutno zapojit čidlo tlakového rozdílu – tlak v exteriéru 

(průhledná hadička). Ta se napojí na vzduchotěsný panel z vnější strany (vlevo dole). Druhý 

konec hadičky spojující čidlo s vnějším prostředím musí být umístěn mimo dosah proudění 

vyvolaného ventilátorem (v dostatečné vzdálenosti od měřícího zařízení) a současně musí být 

chráněn před větrem (např. přiklopením ne zcela těsnou nádobou).  

10.2  Osazení a zapojení externího ventilátoru 

 Na spodní středovou rozpěru se osadí pomocí suchého zipu (na rozpěře) externí 

ventilátor. Měření zpravidla začíná podtlakovou zkouškou, proto ventilátor osazujeme 

clonama dovnitř (do interiéru). Je nutno zjistit určitý „pohyb“ ventilátoru – osazuje se proto 

tak, aby jeho spodní hrana byla cca 2 cm na horní hranou rámu (tj. ventilátor nesmí na rámu 

stát). 

  Zařízení musí být pochopitelně co nejtěsněji spojeno s obálkou měřené budovy. Otvor 

v plachtě je řešen tak, že styk ventilátoru s plachtou je dostatečně těsný obr. 69. 

Ventilátor vyžaduje napájecí napětí 230 V. Při měřeních se osvědčilo brát sebou 

prodlužovací kabel se čtyřma zásuvkama, protože délka přívodního kabelu je jen cca 1,5 m. 

Ventilátor je k elektrickému proudu připojen prostřednictvím regulátoru otáček ventilátoru.  

 Dále je třeba k ventilátoru na tlaková čidla připojit hadičky (červená a modrá). 

Červená hadička snímá tlak a objemový tok vzduchu na ventilátoru, modrá hadička snímá tlak 
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a objemový toj vzduchu před ventilátorem. Nyní je třeba připojit zelenou hadičku (ta snímá 

tlakový rozdíl – tlak v interiéru) ze strany interiéru na panelu vpravo dole (z druhé strany 

čidla je zapojena hadička průhledná). 

 

Suchý zip pro upevnění ventilátoru 

Těsný styk ventilátoru a panelu 

Tlaková čidla – zapojení hadiček 

Napájecí kabel 

 

 

Obr. 69: Zapojení ventilátoru 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 

10.3 Zapojení měřícího zařízení 

Nyní je třeba zapojit měřící zařízení. To opět vyžaduje napájecí napětí 230 V. Dále je 

třeba propojit tzv. „telefoním kabelem“ měřící zařízení s regulátorem otáček ventilátoru a 

USB kabelem s počítačem. 

Po připojení propojení měřícího zařízení s regulátorem otáček ventilátoru, s počítačem a 

po zapojení do elektrického proudu je potřeba zapojit druhé konce zapojit hadiček tlakových 

čidel (červená, zelaná a modrá). Ty se připojí přímo do měřícího zřízení, podle barevného 

označení na zařízení. 

Pakliže je vše zapojeno, je třeba zapnout měřící 

zařízení a ragulátor otáček ventilátoru 

(kolébkový vypínač do polohy „on“). Zda máme 

vše správně propojeno se můžeme přesvědčit na 

kontrolce u vypínače měřícího zařízení, je-li vše 

správně, měla by se rozsvítit zeleně. 

      Obr. 70: Zapojení měřícího zařízení 

Zdroj: Vlastní fotodokumentace 
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10.4 Samotné měření 

Pro ovládání měřícího zařízení je potřeba software TECTITE Express. Postup zadávání 

dat a ovládání software je následující: 

10.4.1 Informace o budově 

Při spuštění software jako první vyběhne 

obrazovka „building test info“. Tabulka 

s informacemi o objektu slouží k uložení 

vstupních údajů o testované stavbě, stejně 

jako informace o zákazníkovi, pro které je 

test prováděn. Pole s vnitřní a venkovní 

teplotou musí být vyplněny před spuštěním 

testu. Zůstane- li jakékoli jiné pole prázdné, zkouška bude dokončena s výjimkou výsledků 

testů, jež tyto vstupy vyžadují. Veškeré informace uvedené v této tabulce jsou uloženy jako 

součást testovacího souboru. Pro vkládání informací do jednotlivých polí můžete na 

jednotlivá pole kliknout, případně pro rychlé pohybování mezi nimi použít klávesu TAB.  

 

Zadejte objem budovy. Testujete–li budovu se suterénem, 

doporučujeme jej zahrnout, je-li jeho teplota bližší teplotě 

interiéru než teplotě exteriéru. (Zahrnete-li objem suterénu do výpočtu, proveďte Blower 

Door test s dveřmi do suterénu vždy otevřenými.) 

 

Zadejte podlahovou plochy budovy. Tato hodnota obvykle 

zahrnuje všechny podlahy ve vytápěných, příp. chlazených 

prostorech. Máte-li suterén ve výpočtu objemu, zahrne se i jeho podlahová plocha do součtu 

podlahových ploch. 

Zadejte plochu vnějšího pláště budovy. Tato hodnota 

obvykle zahrnuje všechny stěny, podlahy a stropy sousedící 

s testovaným objemem. 

Toto pole je třeba vyplnit, pokud provádíte test dle EN 

13829. Zadejte odhad nejistoty v rozměrech budovy. 

Zadejte 3%, pokud stavební rozměry (Objem, podlahové plochy a plochy pláště objektu) byly 
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měřeny v interiéru a 12% v případě, že rozměry budovy byly odhadnuty na základě vnějších 

rozměrů budovy. 

Pro vymazání obsahů polí klikněte na tlačítko CLEAR. Po dokončení zadávání 

informací, klikněte na tlačítko NEXT a budete přesměrováni do pole komentáře. 

10.4.2 Pole komentáře 

Pole komentář je možno použít k zapsání 

neomezeného počtu řádků, komentářů, 

k testované budově. Komentáře jsou uloženy 

spolu se souborem, lze jej vytisknout jako 

součást protokolu o zkoušce. Typické 

komentáře zde zadané jsou informace o 

rozhovoru s klientem, o stavebních a 

povětrnostních podmínkách, o předpokládaných hlavních místech úniku vzduchu, atd.  

Pro vymazání komentáře, klikněte na tlačítko CLEAR. Po dokončení komentáře, 

klikněte na NEXT a budete přesměrováni do nastavení testu, nebo klikněte na PREVIOUS a 

budete vráceni zpět k informacím o objektu, zákazníkovi, atd. 

Poznámka:  

Pro vložení komentáře můžete použít standardní Windowsovské příkazy – kopíruj atd.  

10.4.3 Nastavení testu 

Záložka nastavení testu se používá ke 

vkládání nastavení, které bude používat 

TECTITE Express během zkušebního 

postupu. Všechna vstupní pole v této záložce 

jsou uloženy v testu i konfiguračních 

souborech. 

Po dokončení nastavení testu, klikněte na 

NEXT se přesunete do „vstupní data“, nebo předchozí přesunout zpět do komentářů. 

 

Vyberte si z následujících dvou zkušebních norem: 
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CGSB (149,10-M86): Kanadské generální standardy standardního testu se skládají z 8 

bodu Blower Door testu prováděném na cílové tlaky v rozmezí 50 - 15 pascalů. 

EN 13829: Evropská norma pro zkoušku se skládá z testu Blower Door, je 

prováděnana nejméně 5 cílových tlacích. Maximální cílová tlak nesmí být menší než 50 

pascalů, a interval mezi tlaky nesmí přesáhnout 10 pascalů. 

Výběr normy bude mít vliv na požadavky na zadávání dat a výsledků zkoušek. 

Test Mode (Testovací režim): 

Zde nastavíte zkoušku přetlakem (pressurize), nebo pod tlakem 

(depressurize). 

Method (Metoda): 

Klikněte na MANUAL pokud budete čtení zadávat ručně  (tj. 

budování a měření tlaku ventilátoru), nebo zvolte AUTO pro 

provedení automatického testu. 

 

SAMPLES PER STATION:  

Toto pole určuje počet hodnot (nebo vzorků) 

stavebního tlaku a průtoku ventilátoru, které 

jsou přijímány na každé tlakové stanici (tj. 

cílové buildingpressure) během automatického 

testu. Každé čtení nebo vzorek je zobrazen  na 

grafu jako malá tečka. Výchozí počet vzorků je 100, a měl by fungovat dobře pro většinu 

testovacích aplikací (můžete měnit toto číslo od 1 do 1000). Ve většině případů bude větší 

množství vzorků, vést k vyšší korelační koeficienty. 

 

 

FAN ADJUST RATE (Nastavení rychlosti 

ventilátoru): 

Během automatického testu vzduchotěsnosti 

má počítač na starosti nastavení rychlosti 

ventilátoru k dosažení požadovaných (nebo cílových) stavebních tlaků. Nastavení rychlosti 
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ventilátoru stanoví, jak rychle se mění rychlost ventilátoru než se počítač pokusí dosáhnout 

cílového tlaku. Ve většině případů výchozí nastavení ventilátoru 0,5 bude fungovat dobře. V 

některých případech, jako je větrné počasí, je nutné snížit nastavení rychlosti ventilátoru, aby 

se zabránilo příliš rychlé reakci ventilátoru na změny tlaku způsobené větrem. V takových 

případech, zkuste nižší nastavení (např. 0,2 nebo 0,1). Pokud byste chtěli zrychlit reakci 

ventilátoru, zkuste vyšší nastavení (např. 1,0 nebo 2,0). 

 

TARGET TOLERANCE (Cílová tolerance):  

Cílová tolerance je používána, k určení zda 

měřený tlak stavby je dost blízko cílovému 

tlaku tak,aby mohl začít sběr údajů.Cílová 

tolerance je hodnota, která stanoví jak blízko 

by měl být skutečný tlak budovy cílovému 

před čtením. Ve většině případů výchozí nastavení 2 (Pa) funguje dobře. Ve větrném počasí 

může být nezbytné zvýšit cílovou toleranci (např. 3 nebo 4) s ohledem na výkyvy tlaku v 

způsobené větrem. 

BUILDING HIGH PRESSURE LIMIT 

(Horní tlaková mez):  

Pokud software zjistí, že tlak je vyšší než je 

vysokotlaký limit, bude ventilátor okamžitě 

vypnut a budete upozorněni, že maximální 

přípustný tlak stavby byl překročen. 

 

 

FAN START %:  

Zadejte číslo, zpravidla v rozmezí 0% až 

25%. Na začátku automatického testování 

bude výkon ventilátoru okamžitě nastaven na 

tuto hodnotu pro snížení zpoždění související 

se spuštěním. Toto umožňuje přizpůsobit 
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ovládání počítače na konkrétní kombinaci motoru ventilátoru a regulátor. Výchozí hodnota je 

0. 

Poznámka:  

Zadáte-li nepřiměřeně vysokou hodnotu FAN START%, začne provoz ventilátoru při vysoké 

rychlosti a může vyvolat varovné hlášení (překročení maximální tlaku objektu). Je nutno 

snížit nastavení FAN START. 

 

10.4.4 Vstupní data 

Záložka vstupní data se používá ke 

vkládání nastavení, které bude používat 

TECTITE Express během zkušebního 

postupu. Všechna vstupní pole v této 

záložce jsou uloženy v testu i 

konfiguračních souborech. Zde můžete 

vepsat informace o způsobu vytápění a 

chlazení budovy. 

Po dokončení nastavení testu, klikněte na NEXT se přesunete do Test Graf, nebo předchozí 

přesunout zpět do „nastavení testu“. 

Typ Zkušební metody: 

Vyberte si jednu ze dvou zkušebních metod (metoda 

A nebo metoda B) popsané v normě EN 13829. Tyto dvě zkušební metody se používají pro 

různé účely a vyžadují různé přípravy budovy. Metoda A (test budovy v provozu), metoda B 

(test obvodového pláště budovy).  

Wind class: (třída větru): 

Třída větru je kvalitativní popis větrných podmínek v 

průběhu testu. Použitým měřítkem je Beaufortova stupnice, jak uvádí Tabulka 16. 

 

 

 

Tab 16: Beaufortova stupnice 
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Beaufortovo 

číslo 
Označení 

Rychlost větru 

[m/s] 
Popis 

0 Calm ≤ 0,45 kouř stoupá svisle 

1 Light air 0,45 až 1,34 kouř ukazuje směr větru, větrník ne 

2 Light Breeze 1,8 až 3,1 
vítr je cítit ve tváři, listy stromů šelestí, 

lopatky větrníku se pohybují 

3 Gentle breeze 3,6 až 5,4 
listí a malé větvičky v trvalém pohybu, 

vítr lehce rozšiřuje vlajku 

4 Moderate Breeze 5,8 až 8 
zvedá se prach a kousky papíru, 

pohybují se drobné větve 

5 Fresh Breeze 8,5 až 10,7 

malé listnaté stromy se začínají 

„houpat“; vznikají vlnky na vodní 

hladině 

6 Strong breeze 11,2 až 13,9 

velké větve v pohybu, telegrafní dráty 

pískají, deštníky lze použít jen s 

obtížemi 

7 Moderate Gale 14,3 až 17 
celé stromy v pohybu; nepříjemnosti při 

chůzi proti větru 

8 FreshGale 17,4 až 20,6 
lámání větví stromů, zpravidla brání 

chůzi 

 

Building Wind Exposure (Chráněnost objektu): 

Vyberte popis chráněnosti objektu, expozice: vysoce 

chráněné, částečně odkrytý nebo exponovaném. 

Barometrický tlak: 

Hodnota barometrického tlaku je nutná pro úpravu 

měřených toků na standardní podmínky, pokud to 

vyžaduje ČSN EN 13829. Uživatel má možnost přejít 

do standardního barometrického tlaku (101325 Pa), měří barometrický tlak v jednotkách Pa, 

nebo místo výšky v metrech. 

Altitude (Nadmořská výška):  

Vstupte na stránky o nadmořské výšce v metrech. Tato se používá k odhadu 

nekorigovaného absolutní tlaku na základě výpočtu standardní atmosféry takto: 

 

tlak (Pa) = 101.325 * (1 - (.0065/293) * Z) ^ 5.25 (22) 
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kde:  

Z = výška v metrech. 

10.4.5 Test, graf 

Poslední obrazovka znázorňuje samotný 

testu. Test se spouští tlačítkem „start test“, 

průběh testu je možné pozastavit tlačítkem 

„pauze“, případně úplně zastavit (pak 

dojde ke ztrátě dat) tlačítkem „stop“. 

Během detekce netěsností je výhodné 

použití tlačítka „cruise“ – to umožňuje 

udržovat konstantní požadovaný tlakový 

rozdíl. V praxi detekujeme netěsnosti při podtlakové zkoušce při tlakovém rozdílu 50 Pa. Před 

započetím testu je nutno ještě nastavit aktuální používanou clonu. Závislost velikosti otvory 

clony na průtoku vzduchu je přímá (tab. 15), proto je běžné, že během měření systém vyžádá 

změnu clony. 

Tab 17: Průtoky vzduchu clonami 

Nastavení ventilátoru 
Cfm (krychlová stopa za minutu) 

1 CFM = 1,69901079552 m3/h 

Otevřený (bez clon) 4850 – 2090 

Clona A 2500 – 790 

Clona B 900 – 215 

Clona C 260 – 45 

Clona D 125 – 30 

Clona E 50 - 11 

 

 

 

10.4.6 Testování – baseline, výsledek, baseline přetlak - výsledky 

Test spustíme stisknutím tlačítka „start“. Před začátkem je však nutné změřit tlakový 

rozdíl interiéru a exteriéru. Systém nás vybídne, abychom zakryli ventilátor a zamezili tam 

výměně vzduchu mezi oběma prostředími. K zakrytí slouží vzduchotěsný „návlek“. 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 

 

___________________________________________________________________________ 
Ing. Barbora Hrubá                                                                                                                 108 
 

                   

Po instalaci „návleku“ se po dobu 30-ti sekund bude měřit tlak v obou prostředích a po 

uplynutí této doby bude vypočítán tlakový rozdíl (baseline). Pak proběhne měření (podtlaková 

zkouška), zhruba v délce do 15-ti minut. Po skončení testu je nutné znovu změřit tlakový 

rozdíl totožným způsobem, jaký je uveden výše (systém nás k tomuto opět vyzve). Kliknutím 

na tlačítko „next“ se dostaneme k výskedkům (v současné době zde budou pouze výsledky 

podtlakové zkoušky). 

Dále provedeme přetlakovou zkoušku. Vzhledem k tomu, že ventilátor Blower Dooru 

není vybaven reverzním chodem, je nutné ventilátor otočit (clonami ven). V tuto chvíli je 

vhodné, aby někdo zůstal venku pro případ, že bude během testu nutno změnit clonu. 

Stisknutím tlačítka „previous“ – 2x se dostaneme na obrazovku „nastavení testu“ kde 

zaklikneme u „test mode“ pressurize. Od tohoto okamžiku je postut totožný jako provádění 

podtlakové zkoušky. 

10.5 Výsledky a vyhodnocení 

Stisknutím tlačítka „next“ se dostaneme na obrazovku „vykreslování výsledků“, kde již 

budou data z podtlakové i přetlakové zkoušky a jejich průměr. 
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Stisknutím „file       print test report“ získáme zprávu z měření, která je nezbytná pro 

vyhtového protokolu z měření. 

 

 

 

 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 

 

___________________________________________________________________________ 
Ing. Barbora Hrubá                                                                                                                 110 
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11 Přílohy 

11.1 Difuzně otevřené konstrukce 

11.1.1 RD Koberovy_1 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 326 m
3 

Plocha obálky budovy 293 m
2 

Podlahová plocha 136 m
2 

Vnitřní teplota 20°C 

Venkovní teplota -6°C 
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11.1.2 RD Koberovy_2 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 326 m
3 

Plocha obálky budovy 293 m
2 

Podlahová plocha 136 m
2 

Vnitřní teplota 21°C 

Venkovní teplota 2°C 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 

 

___________________________________________________________________________ 
Ing. Barbora Hrubá                                                                                                                 113 
 

11.1.3 RD Koberovy_3 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 326 m
3 

Plocha obálky budovy 293 m
2 

Podlahová plocha 136 m
2 

Vnitřní teplota 20°C 

Venkovní teplota -2°C 
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11.1.4 RD Koberovy_4 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 326 m
3 

Plocha obálky budovy 293 m
2 

Podlahová plocha 136 m
2 

Vnitřní teplota 22°C 

Venkovní teplota 1°C 
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11.1.5 RD Koberovy_5 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 326 m
3 

Plocha obálky budovy 293 m
2 

Podlahová plocha 136 m
2 

Vnitřní teplota 20°C 

Venkovní teplota -2°C 
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11.1.6 RD Koberovy_6 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 326 m
3 

Plocha obálky budovy 293 m
2 

Podlahová plocha 136 m
2 

Vnitřní teplota 20°C 

Venkovní teplota 2°C 
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11.1.7 RD Šenov 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 
 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 354 m
3 

Plocha obálky budovy 407 m
2 

Podlahová plocha 132 m
2 

Vnitřní teplota 20°C 

Venkovní teplota 2°C 
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11. 1. 8 RD Ostrava_1 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 502 m
3 

Plocha obálky budovy 368 m
2 

Podlahová plocha 155 m
2 

Vnitřní teplota 19°C 

Venkovní teplota 5°C 
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11.1.9 RD Ostrava_2 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 
 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 502 m
3 

Plocha obálky budovy 368 m
2 

Podlahová plocha 155 m
2 

Vnitřní teplota 19°C 

Venkovní teplota 5°C 
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11.1.10 RD Ostrava_3 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 
 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 502 m
3 

Plocha obálky budovy 368 m
2 

Podlahová plocha 155 m
2 

Vnitřní teplota 20°C 

Venkovní teplota 7°C 
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11.1.11 RD Ostrava_4 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 
 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

 

 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 502 m
3 

Plocha obálky budovy 368 m
2 

Podlahová plocha 155 m
2 

Vnitřní teplota 19°C 

Venkovní teplota 10°C 
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11.1.12 RD Ostrava_5 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 
 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 502 m
3 

Plocha obálky budovy 368 m
2 

Podlahová plocha 155 m
2 

Vnitřní teplota 21°C 

Venkovní teplota 6°C 
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11.1.13 RD Ostrava_6 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

 

 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 502 m
3 

Plocha obálky budovy 368 m
2 

Podlahová plocha 155 m
2 

Vnitřní teplota 20°C 

Venkovní teplota 15°C 
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11.1.14 RD Ostrava_7 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 502 m
3 

Plocha obálky budovy 368 m
2 

Podlahová plocha 155 m
2 

Vnitřní teplota 21°C 

Venkovní teplota 13°C 
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11.2 Difuzně uzavřené konstrukce 

11.2.1 RD Brodno_1 (SK) 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 436 m
3 

Plocha obálky budovy 528 m
2 

Podlahová plocha 170 m
2 

Vnitřní teplota 25°C 

Venkovní teplota 1°C 
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11.2.2 RD Brodno_2 (SK) 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 436 m
3 

Plocha obálky budovy 528 m
2 

Podlahová plocha 170 m
2 

Vnitřní teplota 25°C 

Venkovní teplota 26°C 
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11.2.3 RD Košice (SK) 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 772m
3 

Plocha obálky budovy 540 m
2 

Podlahová plocha 241 m
2 

Vnitřní teplota 20°C 

Venkovní teplota 17°C 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 

 

___________________________________________________________________________ 
Ing. Barbora Hrubá                                                                                                                 128 
 

11.2.4 RD Martinice_1 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 
 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 482m
3 

Plocha obálky budovy 376 m
2 

Podlahová plocha 180 m
2 

Vnitřní teplota 21°C 

Venkovní teplota 3°C 
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11.2.5 RD Martinice_2 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 482m
3 

Plocha obálky budovy 376 m
2 

Podlahová plocha 180 m
2 

Vnitřní teplota 20°C 

Venkovní teplota 5°C 
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11.2.6 RD Kozmice 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 596 m
3 

Plocha obálky budovy 598 m
2 

Podlahová plocha 205 m
2 

Vnitřní teplota 23°C 

Venkovní teplota 10°C 
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11.2.7 RD Brušperk 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 456 m
3 

Plocha obálky budovy 462 m
2 

Podlahová plocha 160 m
2 

Vnitřní teplota 19°C 

Venkovní teplota 6°C 
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11.9.8 RD Pardubice 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 603 m
3 

Plocha obálky budovy 579 m
2 

Podlahová plocha 228 m
2 

Vnitřní teplota 22°C 

Venkovní teplota 21°C 
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11.2.9 RD Ostrava 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

 

 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 325 m
3 

Plocha obálky budovy 256 m
2 

Podlahová plocha 128 m
2 

Vnitřní teplota 20°C 

Venkovní teplota 10°C 
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11.2.10 RD Zlín_1 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 139 m
3 

Plocha obálky budovy 178 m
2 

Podlahová plocha 49 m
2 

Vnitřní teplota 30°C 

Venkovní teplota 10°C 
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11.2.11 RD Zlín_2 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 38 m
3 

Plocha obálky budovy 73 m
2 

Podlahová plocha 15 m
2 

Vnitřní teplota 15°C 

Venkovní teplota 13°C 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 
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11.2.13 RD Ostrava_2 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 459 m
3 

Plocha obálky budovy  445 m
2 

Podlahová plocha 189 m
2 

Vnitřní teplota 21°C 

Venkovní teplota 20°C 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 
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11.3 Slaměné dřevodomy 

11.3.1 RD Ivanovice na Hané 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 241 m
3 

Plocha obálky budovy 230 m
2 

Podlahová plocha 47 m
2 

Vnitřní teplota 16°C 

Venkovní teplota 2°C 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 
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11.3.2 RD Náchod 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 700 m
3 

Plocha obálky budovy 600 m
2 

Podlahová plocha 130 m
2 

Vnitřní teplota 29°C 

Venkovní teplota 33°C 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 
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11.3.3 RD Slanská Huta (SK) 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 394 m
3 

Plocha obálky budovy 357 m
2 

Podlahová plocha 105 m
2 

Vnitřní teplota 17°C 

Venkovní teplota 19°C 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 
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11.3.4 RD Albrechtice 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 292 m
3 

Plocha obálky budovy 354 m
2 

Podlahová plocha 108 m
2 

Vnitřní teplota 21°C 

Venkovní teplota 9°C 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 

 

___________________________________________________________________________ 
Ing. Barbora Hrubá                                                                                                                 141 
 

11.3.5 RD Hradčany u Tišnova 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 392m
3 

Plocha obálky budovy 348 m
2 

Podlahová plocha 147 m
2 

Vnitřní teplota 19°C 

Venkovní teplota 18°C 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 
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11.3.6 RD Ivanovice na Hané 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

 

 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 241m
3 

Plocha obálky budovy 230 m
2 

Podlahová plocha 47 m
2 

Vnitřní teplota 19°C 

Venkovní teplota 12°C 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 
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11.3.7 RD Ivanovice na Hané 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 60 m
3 

Plocha obálky budovy 64 m
2 

Podlahová plocha 20 m
2 

Vnitřní teplota 19°C 

Venkovní teplota 12°C 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 
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11.3.8 RD Hostišová 

Okrajové podmínky a charakteristiky objektu 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 348m
3 

Plocha obálky budovy 292 m
2 

Podlahová plocha 74 m
2 

Vnitřní teplota 24°C 

Venkovní teplota -1°C 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 
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11.4 Hliněná stavba Jindřichov pod Smrkem 
 

 

 

 

Obr. Výsledky měření 

Zdroj: Výstup software Tectite Express 

Charakteristika/okrajová 

podmínka 

Hodnota 

Objem 80 m
3 

Plocha obálky budovy 86 m
2 

Podlahová plocha 28 m
2 

Vnitřní teplota 27°C 

Venkovní teplota 32°C 



Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

Vzduchotěsnost staveb na bázi přírodních materiálů 
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12 Osobní profil 

 

Jméno    Barbora Hrubá 

Datum narození  26. 3. 1986 

Bydliště   Hraniční 1, Ludgeřovice, 747 14 

Kontakt   (+420) 724 112 440 | barbora.hruba@vsb.cz 

 

VZDĚLÁNÍ & KVALIFIKACE  

únor 2011 – dosud  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

stavební, obor Teorie konstrukcí (Ph.D.) 

září 2012 - prosinec 2012 Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta Stavebná 

    výměnný pobyt Erasmus 

září 2009 -  leden 2011 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

stavební, obor Provádění staveb (Ing.). Ukončeno státní 

závěrečnou zkouškou. 

září 2005 - květen 2009 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

stavební, obor Architektura a stavitelství (Bc.). Ukončeno státní 

závěrečnou zkouškou 

září 2001 - květen 2005 Wichterlovo gymnázium (dříve gymnázium Čs. Exilu), Ostrava-

Poruba, třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd. 

Ukončeno maturitní zkouškou 

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI 

Anglický jazyk  úroveň: aktivní znalost jazyka      

čtyřleté studium ukončeno maturitní zkouškou 

4 semestrální studium ukončeno zkouškou 

tříměsíční pracovní pobyt v USA 

certifikát LAL London, úroveň B1 – independent user 

Německý jazyk  úroveň: středně pokročilá 

mailto:barbora.hruba@vsb.cz
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šestileté studium 

Francouzský jazyk   úroveň: středně pokročilá      

čtyřleté studium 

 

PRAXE 

2011 - dosud   Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava 

pedagogická praxe, vedení cvičení, měření viz ostatní 

dovednosti 

2011 - dosud   Ing. Eduard Kučera 

Tvorba průkazů energetické náročnosti budov 

 

OSTATNÍ DOVEDNOSTI 

    - členství v asociaci BlowerDoor CZ 

 

- zápis v seznamu odborných dodavatelů pro provádění měření 

průvzdušnosti obálky budovy v rámci dotačního programu 

„Nová zelená úsporám 2013“ 

    - průkazy energetické náročnosti budov 

    - energetické posudky  

- měření vzduchové neprůzvučnosti obvodových a dělících 

konstrukcí 

    - měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí 

- měření úrovně hluku v chráněném prostoru budov 

- základní analýza hluku 

- řidičský průkaz skupiny B 

 


