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Abstrakt 

Příspěvek se zabývá analýzou vzduchotěsnosti budov jednotlivých konstrukčních systémů. 
Pomocí statistického šetření analýzy rozptylu (ANOVA) je zkoumána závislost konstrukčního 
systému (lehká, masivní nebo kombinovaná konstrukce) na vzduchotěsnosti budovy. Výpočet 
analýzy rozptylu má přijmout či zamítnout hypotézu, zda volba konstrukčního systému má vliv na 
celkovou intenzitu výměny vzduchu n50. 
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Abstract 

The paper deals with analysis of building airtightness depending on construction system. The 
dependence airtightness of buildings on construction system (light, heavy and combined construction 
system) is examined using by analysis of variance (ANOVA). Analysis of variance has to accept or 
reject the hypothesis that the choice of construction system has an impact on the airtightness of 
buildings. 
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 1 ÚVOD 
Současné legislativní standardy vyžadují, aby výstavba byla co nejvíce energeticky efektivní. 

Jedním ze základních principů energeticky efektivních budov je dokonale vzduchotěsná obálka 
budov.  Dokonale vzduchotěsná obálka budov je charakteristická absencí „větracích“ spár a 
netěsností obvodového pláště. Kvalita a profesionální přístup je nutný nejen u provádění samotné 
vzduchotěsné vrstvy, ale také již při jejím plánování a navrhování. 

Cílem příspěvku je potvrdit, popř. vyloučit hypotézu, zda konstrukční systém budovy, za 
předpokladu kvalitního a precizního provedení, má statisticky významný vliv na vzduchotěsnost 
obálky budovy, tj. zda existuje statisticky průkazný rozdíl mezi jednotlivými konstrukčními systémy 
na vzduchotěsnosti budovy měřenou v jednotkách celkové intenzity výměny vzduchu n50 při 
tlakovém rozdílu 50 Pa. 

Primární metodologií příspěvku je analýza rozptylu (ANOVA). Pomocí jedno-faktorové 
analýzy rozptylu (one - way ANOVA) je cílem prokázat existenci statistické závislosti 
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vzduchotěsnosti obálky energeticky pasivních domů vzhledem k jednotlivým konstrukčním 
systémům. Analýza rozptylu slouží k hodnocení vlivu faktoru X na variabilitě hodnot sledované 
náhodné proměnné Y s normálním rozložením. [2] 

 2 VZDUCHOTĚSNOST OBÁLKY BUDOV 
Kontrola vzduchotěsnosti obálky budovy by měla být nedílnou součástí každé současné 

výstavby, ať již bytové nebo občanské. Ke zjištění průvzdušnosti a netěsností v obvodovém plášti 
slouží měření metodou tlakového spádu, tzv.  Blower Door Test. 

Princip Blower Door Testu je velmi snadný. Do vhodného otvoru, ve většině případů vstupní 
dveře či okenní otvor, se osadí kalibrovaný ventilátor, který v objektu vytvoří potřebný podtlak, popř. 
přetlak. Kalibrovaný ventilátor připojen přes automatickou jednotku regulace výkonu k počítači 
automaticky provede a vyhodnotí měření. Výstupem měřícího softwaru je celková intenzita výměny 
vzduchu n50 při tlakovém rozdílu 50 Pa. 

ČSN 73 0540 – 2: Tepelná ochrana budov: Část 2 – požadavky stanovuje, že celková 
průvzdušnost budovy nebo její ucelené části se může ověřit pomocí celkové intenzity výměny 
vzduchu n50 při tlakové rozdílu 50 Pa, v h−1, stanovené experimentálně podle ČSN EN ISO 13829. 
Doporučuje se splnění podmínky: 

 Nnn ,5050    [h−1] (1) 

kde: 

n50  – je celková intenzita výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa [h−1], 

n50,N – je doporučená celková intenzita výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa [h−1].  

 
Obr. 1: Měření průvzdušnosti pasivního domu v Novém Hrozenkově metodou Blower Door Test 
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Tab. 1: Doporučené hodnoty celkové intenzity výměny vzduchu n50 [3] 

Větrání v budově n50,N [h−1] 

Přirozené nebo kombinované 4,5 

Nucené 1,5 

Nucení se zpětným získáváním tepla 1,0 

Nucené se zpětným získáváním tepla v budovách se zvláště nízkou potřebou 
tepla na vytápění (pasivní domy) 

0,6 

Pro pasivní domy platí, že celková intenzita výměny vzduchu n50 při tlakovém rozdílu 50 Pa 
nemá u pasivních domů překročit 0,6 h 1. To znamená, že při tlakovém rozdílu 50 Pa se za hodinu 
vymění maximálně 60 % celého objemu vzduchu objektu. 

 3 KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY ENERGETICKY PASIVNÍCH BUDOV 
Jak bylo zmíněno již v předcházející kapitole, pro pasivní domy jsou vhodné stavení materiály 

a konstrukční systémy, které jsou schopny vytvořit účinnou těsnící vrstvu. ČSN 730 540-2: Tepelná 
ochrana budov: Část 2 – Požadavky rozlišuje jednoduchým způsobem konstrukce, dle jejich tepelné 
setrvačnosti.  Obecně lze rozdělit konstrukce na masivní (těžké) a lehké.  Za lehké konstrukce, 
tj. konstrukce s nízkou tepelnou setrvačností, se považují takové konstrukce, které mají plošnou 
hmotnost (od vnitřního líce k rozhodující tepelně izolační vrstvě) nižší než 100 kg/m2. Ostatní 
konstrukce jsou považovány za těžké, tj. za konstrukce s vysokou tepelnou setrvačností. [3] 

V případě, že na objektu jsou použity oba typy výše definovaného konstrukčního systému, lze 
konstrukci budovy označit jako kombinovanou. Volba konstrukčního systému bývá značně ovlivněna 
náklady na stavbu a požadovanými vlastnostmi dané konstrukce. 

 
Obr. 2: Rozdělení konstrukčních systémů objektu 

 3.1 Lehká konstrukce 
Charakteristickým zástupcem lehkých konstrukcí jsou dřevostavby. Dřevostavby jsou po 

omítnutí k nerozeznání od běžných masivních domů.  U dřevostaveb je tepelná izolace vkládána mezi 
nosnou dřevěnou konstrukci stavby, čím se snižuje tloušťka stěny. Další výhodou dřevostavby je 
rychlost výstavby, menší náročnost a suchá výstavba. 

Vzduchotěsnost u dřevostaveb je zabezpečena pomocí konstrukčních desek na bázi dřeva nebo 
parozábrany. Desky na bázi dřeva se používají častěji. Nejčastěji jsou používané dřevoštěpkové 
desky OSB a dřevovláknité tvrdé desky MDF. Nejvhodnější jsou desky na pero a drážku, jejichž spoj 
se vyplní trvale pružným tmelem a přelepí páskami. Výhoda oproti parozábraně je v tom, že se dům 
současně zavětruje, čímž vzniká velice tuhá kompozitní stavba. Nevýhodou fólií je také jejich menší 
odolnost proti propíchnutí nebo proříznutí. Vzduchotěsnící vrstva se umisťuje na vnitřní straně 
konstrukce za instalační mezerou, v případě jednovrstvé skladby na vnitřní straně stěn. Instalační 
mezera o malé tloušťce (asi 50 mm) má hned několik výhod – zmenšuje počet prostupů vedení 
vzduchotěsnící vrstvou (elektřina, voda, atd.), při provádění instalací se snižuje nebezpečí poškození 
dokončené vzduchotěsnící vrstvy. [4] 
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 3.2 Masivní konstrukce 
V současné době má masivní (těžká) konstrukce na trhu novostaveb stále největší podíl. 

Masivní konstrukcí se označuje konstrukce, která má plošnou hmotnost vyšší než 100 kg/m2.  Ve 
většině případů se jedná o klasický zdící systém. Vhodné jsou především materiály s velkou 
objemovou hmotností a pevností, které zajistí statickou únosnost již při malých tloušťkách vrstvy, na 
které jsou pak aplikovány tepelně-izolační materiály s nízkými hodnotami součinitele tepelné 
vodivosti λ [W/(m.K)]. 

Na trhu existuje nepřeberné množství materiálů, ze kterých lze postavit masivní konstrukci 
pasivního domu, např. vápenopískové bloky, betonové nebo plynosillikátové tvárnice a systémy 
ztraceného bednění. 

U masivních konstrukcí plní funkci vzduchotěsnící vrstvy vnitřní omítka bez prasklin, která 
musí být provedena spojitě na všech obvodových stěnách. Dosáhnout dostatečné vzduchotěsnosti 
pouze použitím malty je velmi obtížné a pracné a téměř vždy se vyskytují nežádoucí spáry. Samotná 
zděná stavba má totiž značnou průdyšnost přes mezery v maltě. Omítnuté musí být i stropy, nebo v 
případě monolitických stropů vzduchotěsně napojené na obvodové zdi. Je ovšem důležité zajistit 
dokonalé utěsnění vedení instalací, jejich vyústek a dalších prostupů jako kotvící prvky a jiné. V 
případě viditelné vnitřní zděné konstrukce bez omítky je vzduchotěsnou vrstvu nutno umístit mezi 
interiérové zdivo a další vrstvu. [4] 

 3.3 Kombinovaná konstrukce 
Kombinovaná konstrukce kombinuje oba předcházející systémy. Při návrhu objektu je možno 

využít například lehkou dřevěnou konstrukci v kombinaci se zděnou masivní konstrukcí. 

 4 VÝBĚROVÝ SOUBOR 
Hlavní vstupní data výběrového souboru jsou převzata z Centra pasivního domu, které 

spravuje databázi pasivních domů v České republice [4] a z Inštitútu pre energeticky pasívne domy 
[5], který spravuje databázi pasivních domů na Slovensku. Datový soubor obsahuje 62 prvků – 
vybraných referenčních pasivních domů, u kterých jsou sledovány proměnné typu konstrukčního 
systému a celková intenzita výměny vzduchu n50. 

Údaje o konstrukčním systému jsou proměnnou nominální, tj. prvek nabývá rovnocenných 
variant, které nelze porovnat ani seřadit. V našem případě jsou jednotlivé typy konstrukce označeny – 
č. 1 lehká konstrukce, č. 2 masivní konstrukce a č. 3 kombinovaná konstrukce. 

Naopak celková intenzita výměny vzduchu n50 je proměnnou kvantitativní spojitou, tj. prvek 
nabývá libovolné hodnoty z oboru reálných čísel nebo z nějaké množiny oboru reálných čísel. 
V rámci práce jsou vstupními daty statistického šetření označení typu konstrukce a naměřená celková 
intenzita výměny vnitřního vzduchu n50 pro vybrané referenční pasivní domy. 

Na obrázku 3 je znázorněno procentuální zastoupení jednotlivých typů konstrukce ve 
výběrovém souboru. 

 
Obr. 3: Zastoupení jednotlivých typů konstrukce 
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 5 ANALÝZA ROZPTYLU 
Při statistickém šetření hypotéz pomocí analýzy rozptylu (Analysis of Variance, ANOVA) 

zjišťujeme závislosti spojité proměnné Y na proměnné kategoriální X. Veličina X se v analýze 
rozptylu nazývá faktorem. V případě našeho statistického šetření zkoumáme závislost proměnné Y 
pouze na jednom faktoru X a tedy v našem případě můžeme statistické šetřené označit jako jedno-
faktorová analýza rozptylu, popř.  One - Way ANOVA.  Za faktor X je v našem případě považován 
typ konstrukčního systému objektu pasivního domu a za proměnnou Y je považována naměřená 
hodnota n50. [6] 

„Ve 30. letech 20. století vytvořil R. A. Fisher metodu ANOVA. Na hladině významnosti  
testujeme nulovou hypotézu, která tvrdí, že všechny střední hodnoty jsou stejné proti alternativní 
hypotéze, která tvrdí, že aspoň jedna dvojice středních hodnot se liší. Jedná se tedy o zobecnění 
dvou-výběrového t-testu. Pokud na hladině významnosti  zamítneme nulovou hypotézu, zajímá nás, 
které dvojice středních hodnot se od sebe liší. K řešení tohoto problému slouží metody 
mnohonásobného porovnávání, např. Schéffého nebo Tukeyova metoda.“ [7] 

V praxi je ANOVA použitelná za předpokladu splnění dvou základních podmínek. Prvním 
předpokladem je normalita proměnné Y, kterou lze ověřit např. Kolmogorovovým testem pro jeden 
výběr. Druhým předpokladem je tzv. homoskedasticita, tj. shoda rozptylů proměnné Y. Shodu 
rozptylů lze ověřit např. Barlettovým testem. 

Statistické šetření analýzy rozptylu a pomocné výpočty jsou provedeny v statistickém 
softwaru SPSS STATISTICS ver. 19 a následně verifikovány ručním výpočtem. Postup při výpočtu 
analýzy rozptylu (ANOVA) lze charakterizovat následujícími body: 

1. sestavení datové matice z kategoriálních proměnných X (označení typu 
konstrukčního systému) a kvantitativní spojité proměnné Y (naměřená hodnota n50), 

2. stanovení hypotézy H0 a alternativní hypotézy HA a hladiny významnosti , 

3. ověření normálního rozložení proměnné Y pomocí Kolmogorovova – Smirnovova 
testu, popř. grafického znázornění histogramu a box plotu, 

4. ověření homoskedasticity (stejnorozptylovost) pomocí Barlettova testu, 

5. provedení samotného výpočtu jedno-faktorové ANOVY, 

6. identifikace významné odchylky populace pomocí analýzy Post Hoc, 

7. interpretace výsledků a vyvození závěrů. 

 5.1 Ověření normality výběru 
Základním předpokladem pro provedení Analýzy rozptylu je předpoklad normálního rozdělení 

proměnných Y. Normální rozdělení lze ověřit např. pomocí Kolmogorovova – Smirnovova testu pro 
jeden výběr. 

Kolmogorovův-Smirnovův test slouží k potvrzení hypotézy H0 na hladině významnosti 
 = 0,05 (5%), zda náhodný výběr rozsahu prvků n pochází ze základního souboru s normálním 
rozdělením s distribuční funkcí F (x). Stanovíme nulovou a alternativní hypotézu: 

• H0: výběr pochází ze základního souboru s normálním rozdělením, 

• HA: výběr nepochází ze základního souboru s normálním rozdělením. 

Analýza normality je jedním ze dvou předpokladů pro aplikaci analýzy rozptylu. Je tedy 
žádoucí, aby hypotéza H0 byla potvrzena, tzn., aby bylo potvrzeno, že výběr pochází ze základního 
souboru s normálním rozdělením. V našem případě p – value (Sig.) (viz Tab. 2) je pro každý výběr 
větší než hladina významnosti  = 0,05 a hypotézu H0 nelze vyvrátit. 
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Tab. 2: Test of normality [10] 

 Konstrukce 
Kolmogorov - Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

n50 Lehká .134 32 .157 .963 32 .332 

 Masivní .121 23 .200 .965 23 .567 

 Kombinovaná .210 7 .200 .960 7 .730 

 
Obr. 4: Histogram pro lehkou, masivní a kombinovanou konstrukci [10] 

 5.2 Ověření normality výběru 
Druhým předpokladem pro výpočet 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. [9] 

Před samotným ověřením homoskedasticity je nejprve nutné stanovit hypotézy a hladinu 
významnosti . Nejčastěji volíme 5% hladinu významnosti, tedy  = 0,05. Nulová hypotéza H0 
potvrzuje shodnost rozptylů u jednotlivých výběrů při hladině významnosti  a alternativní hypotézu 
HA, že zamítáme shodnost rozptylů u jednotlivých výběrů při hladině významnosti . 

Statistický výpočetní software IBM SPSS Statistics umožňuje vypočítat test homogenity 
pomocí Barlettova testu přímo v průběhu výpočtu analýzu rozptylu.  Tabulka 3 zobrazuje výstup 
testu homogenity.  

Tab. 3: Test of homogenity of Variances [10]  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.558 2 59 .219 

 Hodnota Sig. (p-value) 0,219 je v našem případě větší než hladina významnosti  = 0,05 
čímž tedy hypotézu H0 nezamítáme. Shoda rozptylů, tzv. homoskedasticita je pro datový soubor 
potvrzena. 

 5.3 Teoretická východiska výpočtu analýzy rozptylu 
Analýza rozptylu testuje rozdíl mezi průměry několika skupin. Testování středních hodnot se 

převede na testování shody 2 rozptylů pomocí F – testu. Celkový rozptyl (variabilitu) sledované 
proměnné můžeme rozdělit na dvě složky – rozptyl uvnitř skupin a rozptyl mezi skupinami. [9] 
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Celkovou variabilitu znaku Y vyjádříme výběrovým rozptylem: 
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V souvislosti s analýzou rozptylu se budeme zabývat pouze čitatelem zlomku vyjadřující 
výběrový rozptyl, tedy součtem čtverců odchylek zjištěných hodnot yij od celkového průměru ȳ, 
přičemž průměr vypočítáme podle známého vztahu – součtem všech hodnot a podílem jejich počtu: 

 
 


k

i

n

j
ij

i

y
n

y
1 1

1
 (3) 

Celkový součet čtverců budeme označovat symbolem Sy a lze jej vyjádřit vzorcem: 
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Celkovému součtu čtverců přísluší počet stupňů volnosti: 

 1 ndf y  (5) 

Variabilitu mezi skupinami vyjádříme meziskupinovým součtem čtverců Sy,m: 
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Meziskupinovému součtu čtverců přísluší počet stupňů volnosti: 

 1 kdfm  (7) 

Variabilitu uvnitř skupin označujeme jako vnitroskupinovou, nebo také reziduální Sy,v: 
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Vnitroskupinovmu součtu čtverců přísluší počet stupňů volnosti: 

 kndfv   (9) 

Aritmetickými úpravami výše uvedených vzorců lze snadno dokázat základní vztah analýzy 
rozptylu, totiž, že celkový součet čtverců je roven sumě meziskupinového a vnitroskupinového 
součtu čtverců: 

 vymyy SSS ,,   (10) 

Pro ověření nulové hypotézy H0 použijeme statistiku: 
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Statistika F má při platnosti nulové hypotézy Fisherovo rozdělení F (k-1,n-k). Kritické 
hodnoty Fisherova rozdělení F(df1, df2) jsou tabelovány pro různé hladiny významnosti  a různé 
hodnoty parametrů df1 a df2.  Pro výpočet kritických hodnot lze využít tabulkového procesu Excelu 
z dílny Microsoftu (funkce FINV). [9] 
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 5.4 Výpočet jedno-faktorové analýzy rozptylu pomocí SPSS 
Před samotnou analýzou rozptylu pomocí SPSS je opět nutné definovat nulovou a alternativní 

hypotézu. Hladina významnosti zůstává stejná jako v případě posouzení homoskedasticity 5%, tedy  
 = 0,05. 

Stanovení nulové a alternativní hypotézy: 

• H0: Lze předpokládat, že při stanové hladině významnosti neexistuje závislost Y na X, 

• HA: Lze předpokládat, že při stanové hladině významnosti existuje závislost Y na X. 

Tab. 4: Jedno-faktorová analýza rozptylu [10] 

Levene Statistic 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Between Groups .125 2 .062 1.889 .160 

Within Groups 1.944 59 .033   

Total 2.068 61    

Z tabulky ANOVA IBM SPSS Statistics je nejdůležitější hodnota Sig., která reprezentuje 
p-value. Tato hodnota se porovnává s hladinou významnosti . Jestliže je p-value menší než hladina 
významnosti , lze hypotézu H0 zamítnou. V našem případě hodnota Sig. (p-value) 0,160 je větší než 
hladina významnosti  = 0,05, hypotézu H0 tedy potvrzujeme. 

 5.6 Manuální verifikace jedno-faktorové analýzy rozptylu 
Pro ověření výstupů ze statistického softwaru IBM SPSS STATISTICS ver. 19 provedeme 

výpočet jedno faktorové analýzy rozptylu bez použití statistického softwaru, pouze za použití 
kalkulátoru a statistických tabulek. 

Cílem zjistit závislost znaku Y (vzduchotěsnost obálky budovy) na jediném znaku (typ 
konstrukčního systému budovy).  Faktor X nabývá třech hodnot xi s počty hodnot ni v každé z nich: 

• x1 = Lehká konstrukce   n1 = 32 

• x2 = Masivní konstrukce   n2 = 23 

• x3 = Kombinovaná konstrukce  n3 = 7 

Nejprve vypočteme průměry jednotlivých skupin a celkový průměr znaku Y: 
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Dále vyjádříme celkový součet čtverců Sy a meziskupinový součet čtverců Sy,m: 
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Na závěr vyjádříme hodnotu testovacího kritéria: 
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Kritická hodnota  F0,05 = 3,1531 je mnohem větší než hodnota testového kritéria F = 1,8892. 
Proto nulovou hypotézu nezamítáme a konstatujeme, že faktor konstrukčního typu budovy nemá 
statisticky významný vliv na hodnoty celkové intenzity výměny vzduchu n50. 

 6 ZÁVĚR 
Statickým šetřením datového souboru obsahující 62 energeticky pasivních domů jsme 

statisticky zkoumali závislosti vzduchotěsnosti obálky budovy na konstrukčním systému.  Lehké 
konstrukce, představující převážně dřevostavby, jsou v datovém soubory zastoupeny z 52 %. Masivní 
konstrukce, především zděné objekty, představují 37 % datového souboru. A kombinovaná 
konstrukce, která není příliš častá, představuje 11 %.  

Z prvků datového souboru 8 % nesplňuje požadavky pasivního domu dle ČSN 730540 – 2 
Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky, neboť překračuje normovou hodnotu celkové intenzity 
výměny vzduchu n50,N = 0,6 h−1.  

Pomocí popisné statistiky jsme zjistili, že průměrná hodnota celkové intenzity výměny 
vzduchu n50 je 0,4345 h−1. Nejnižší průměrné hodnoty dosahují pasivní domy s masivní konstrukcí 
n50 (0,3774) a naopak nejvyšší průměrné hodnoty n50 (0,4929) dosahují domy s kombinovanou 
konstrukcí.  Z posouzení průměrů lze stanovit, že nejlepších, tedy nejnižších hodnot celkové intenzity 
výměny vzduchu n50 dosahují pasivní domy s masivní konstrukcí a nejvyšší hodnoty dosahují objekty 
s kombinovanou konstrukcí. Je možné předpokládat závislost vzduchotěsnosti obálky budovy 
představovanou měřitelnou veličinou n50.  

Posouzení aritmetických průměrů ovšem 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 pasivního domu je vhodná statistická metoda 
analýza rozptylu (ANOVA). 

Pomocí provedené analýzy rozptylu jsme nezamítli hypotézu, že faktor X, typ konstrukčního 
systému, je neúčinný, neboli že vzduchotěsnost měřená veličinou celkové intenzity výměny vzduchu 
n50 při tlakovém rozdílu 50 Pa není statisticky významně ovlivněna typem konstrukčního systému.  

Statistickým šetřením analýzy rozptylu lze vydedukovat, že vzduchotěsnost obálky pasivních 
domů není závislá na volbě konstrukčního systému budovy, ačkoli se nám závislost při porovnání 
aritmetických průměrů může zdát jako reálná. 
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