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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá vzduchotěsností stavebních prvků, které tvoří 

obálku budovy, a jejich podílem na celkové vzduchotěsnosti obálky budovy. Práce 

popisuje vybrané diagnostické metody vzduchotěsnosti prvků. Zaměřuje se na metodu 

tlakového spádu měřenou metodou in-situ tzv. blower door testem. Praktická část se 

zabývá měřením vzduchotěsnosti obálky rodinného domu v Horní Kalné. Závěrečnou 

část tvoří porovnání získaných výsledku měřením a diskuze k výsledkům. Ukázalo se, že 

podíl předem stanovených netěsností (spáry oken, těsnost dveří a komínu), tvoří pouze 

1/5 z celkové vzduchotěsnosti obálky. Ostatní netěsnosti se podílí na výsledku vetší 

měrou. Je tedy nutné těmto netěsnostem věnovat více pozornosti, než se 

předpokládalo.  

Klíčová slova 

Vzduchotěsnost, průvzdušnost, stavební prvek, tlakový rozdíl, obálka budovy, 

měření in-situ, blower door test, netěsnosti 

Annotation  

This bachelor’s thesis deals with the airtightness of building elements that form 

the building envelope, and their share in total airtightness of the building. The work 

describes selected diagnostic methods of elements airtightness. It focuses on the 

pressure drop method measured by the in-situ method, the so-called blower door test. 

The experiment deals with measuring the envelope airtightness of a family house in 

Horní Kalná.  The final part consists of comparison of the results obtained by 

measurements and a discussion of the results. It turned out that the proportion of 

predetermined leaks (windows joints, door and chimney tightness) is only 1/5 of the 

total envelope airtightness. Other leaks contribude much more to the result. It is 

therefore necessary to pay more attention to these leaks than expected.  

Key words 

Airtightness, air permeability, building element, pressure difference, building 

envelope, in-situ measurements, blower door test, leaks  
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1. Úvod 

Provoz budov je z hlediska spotřeby energii, jednou z nejvýznamnějších odvětví. 

Provoz budov se podílí zhruba ze 40 % na celkové spotřebě energií v Evropské Unii. 

Stavební odvětví se neustále rozrůstá a dá se předpokládat, že se v blízké době rozrůstat 

nepřestane. Je jasné, že i spotřeba energií se bude zvyšovat. V dnešní době je trendem 

snižování energetické náročnosti budov, emisí skleníkových plynů a potřeby 

neobnovitelných zdrojů ve stavebnictví, a naopak zvýšení energetické účinnosti 

budov. [15] 

Snažíme se tak snížit energetickou náročnost budov. Podstatnou ztrátou 

energetické účinnosti jsou ztráty tepelné. Našim cílem je tedy snížení tepelných ztrát.  

Jedna z možností, jak eliminovat tepelné ztráty, je zajistit co nejmenší 

průvzdušnost stavebních prvků a dílců v obálce budovy. Obzvlášť v případě kdy jsou 

ostatní položky energetické bilance zredukovány na svá minima. O celkové 

vzduchotěsnosti objektu rozhoduje vzduchotěsnost jednotlivých dílců a jejich spojů. 

Spolu tyto prvky tvoří obvodový plášť neboli obálku budovy. U nově postavených budov 

se nám daří zaměřit se na problematická místa dostatečně, viz. pasivní a nízko-

energetické domy. U starších budov je ale zapotřebí nejdříve identifikovat 

problematická místa. Zpravidla se jedná o vzduchotěsnost oken a dveří. Je ovšem 

nezbytné odhalit i ostatní netěsnosti, které nejsou vždy snadno detekovatelné. Tato 

bakalářská práce se zabývá vzduchotěsností stavebních prvků, které tvoří obálku 

budovy, a určuje jejich podíl na celkové vzduchotěsnosti obálky budovy s následnou 

detekcí ostatních nepředpokládaných netěsností.  

Cíle práce jsou: 

• stanovení vzduchotěsnosti obálky rodinného domu, 

• měření předem stanovených netěsností, 

• detekce ostatních netěsností, 

• zjistit podíl měřených netěsností na celkové vzduchotěsnosti obálky 
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2. Vzduchotěsnost [1] [2] 

V poslední době jsou díky rozvoji pasivní a nízkoenergetické výstavby, kladeny 

přísnější požadavky na obalové konstrukce budov. Požadavky jsou kladeny především na 

tepelně vlhkostní chování obalových konstrukcí. Tyto nároky se postupem času stupňují, 

a zahrnují do sebe stále vetší rozptyl oborů.  Vzduchotěsnost je proto nedílnou součástí 

výzkumu, který přispívá ke snížení energetické náročnosti budov.  

Vzduchotěsnost je schopnost daného prvku nebo celé obálky (obvodové 

konstrukce) zadržovat vzduch. Čím méně vzduchu prvek propustí, tím je těsnější. Aby 

prvek mohl propouštět vzduch je zapotřebí splnění dvou základních podmínek: 

A. Prvek musí obsahovat místa kudy může vzduch proudit neboli netěsnosti. 

B. Prvek musí být vystaven tlakovému rozdílu na rozhraní dvou prostředí. 

Čím vetší je tlakový rozdíl nebo čím jsou netěsnosti vetší, tím více vzduchu proudí 

daným prvkem.  

2.1. Netěsnosti stavebních dílců a prvků [1] [3] 

Stavebním prvkem se rozumí např. okno, dveře nebo také menší prvky jako jsou 

panely, cihly apod. Prvek může mít celou řadu menších i větších netěsností. U oken a 

dveří jsou to například netěsnosti ve funkčních spárách. Tedy netěsnosti mezi rámem a 

křídlem.  U menších stavebních prvků, jako je třeba betonová tvárnice, se mezi 

netěsnosti může zařadit, i jejich vlastní pórový systém. Pokud pórový systém není 

uzavřený, lze se spolehlivostí říct, že materiálem může procházet vzduch, a tak prohlásit 

tento prvek za netěsný. Netěsnosti stavebních prvků vznikají jak při výrobě, tak při 

montáži. Ne vždy jsou ale tyto netěsnosti žádoucí.  

Dalším problematickým místem jsou spoje dílčích stavebních dílců neboli spáry. 

Spáry obvykle nejsou provedeny vzduchotěsně. Pokud chceme zabránit průchodu 

vzduchu spárou, je zapotřebí provést povrchové úpravy. Povrchové úpravy (omítky) 

obvykle zajišťují plošnou vzduchotěsnost. 
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2.2. Netěsnosti v obálce budovy [1] [2] [3] [5] 

I přesto, že se v obálce budovy používají materiály průvzdušné (porézní 

materiály, tepelná izolace), je konstrukce v ploše vzduchotěsná. Plošnou vzduchotěsnost 

zajišťují vzduchotěsné vrstvy (omítky, parozábrany apod.). Bohužel i přes dokonalé a 

svědomité provádění výstavby budov nelze dosáhnout dokonale vzduchotěsné obálky 

budovy, která vždy propouští určité množství vzduchu. Netěsnosti v obálce budovy 

vznikají při špatném provedení či navržení spojů mezi konstrukcemi, nebo v místech kde 

je přerušena spojitost vzduchotěsných vrstev.  Proudění vzduchu těmito netěsnostmi 

může mít negativní vliv na tepelně vlhkostní režim konstrukce. Je zapotřebí tyto vady 

(netěsnosti) eliminovat. Některé netěsnosti někdy i významně přispívají k výměně 

vzduchu mezi interiérem a exteriérem budovy. Rozdělení netěsností v obálce na: 

A. Záměrné – otvory určené k výměně vzduchu a zkvalitnění vnitřního prostředí 

pro život. Součást větracího systému pro přívod čerstvého vzduchu. 

B. Nežádoucí – trhliny, otvory, spáry a jiné vznikající převážně chybou v prove-

dení či špatným návrhem stavebního detailu. 

2.3. Tlakový rozdíl [1] [4] 

K proudění vzduchu netěsnostmi v obálce budovy je třeba rozdílného tlaku 

vzduchu mezi vnějším a vnitřním prostředím. Tlakový rozdíl je vyvolán kombinací 

působením větru, rozdílem teplot prostředí a tlakovým rozdílem vyvolaným působením 

větracího systému, pokud je instalován. Tlakový rozdíl se dá vyvolat i krátkodobým 

impulzem, například při prudkém zavírání dveří. Závislost proudění vzduchu netěsným 

systémem na základě rozdílného tlaku vzduchu se dá empiricky vyjádřit jako: 

𝑞 = 𝐶 ∙ 𝛥 𝑝𝑛                  (1) 

Kde   𝒒 je objemový tok vzduchu v [𝑚3/ℎ]; 

  C je součinitel proudění v [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑃𝑎𝑛)]; 

  Δp je tlakový rozdíl v [Pa]; 

  n je exponent proudění [bezrozměrný]. 

Vzduchotěsnost zkoumaného prvku lze popsat parametry C a n. Tyto parametry 

se dají zjistit experimentálním měřením. Vyjadřují, kolik vzduchu a jakým způsobem 

netěsnostmi proudí. Parametr proudění C je roven objemovému toku vzduchu při 

tlakovém rozdílu 1 Pa a popisuje tedy velikost netěsnosti. Exponent proudění n vyjadřuje 
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charakter proudění (turbulentní, laminární). V předběžných výpočtech se uvažuje 

s hodnotou n=0,67. Parametry se zjišťují experimentálně. Pro grafické vyjádření 

závislosti objemového toku na tlakovém rozdílu se používá graf v logaritmickém 

měřítku. Na svislé ose je znázorněn objemový tok [q] a na vodorovné talkový rozdíl [p]. 

Hodnotu C lze vyčíst z grafu přímo (obrázek 1). Je to průsečík přímky se svislou osou. 

Směrnice přímky odpovídá exponentu proudění n. 

 

2.4. Tlakový rozdíl vyvolaný rozdílem teplot [1] 

Teploty vnitřního a venkovního vzduchu jsou po většinu roku rozdílné. Rozdílné 

jsou i hustoty vzduchu uvnitř a vně objektu. Právě rozdílná hustota těchto dvou prostředí 

vyvolá tzv. komínový efekt. Hustotu vzduchu přímo ovlivňuje barometrický tlak, teplota 

a vlhkost prostředí. Přičemž vliv vlhkosti a barometrického tlaku uvnitř objektu je 

zpravidla zanedbatelný. Po zanedbání vlhkosti a barometrického tlaku, závisí pouze na 

rozdílu teplot prostředí a výšce budovy. 

  ∆𝑝𝑡 = (𝜌𝑒 − 𝜌𝑖) ∙ 𝑔 ∙ (ℎ𝑁𝑅 − ℎ) = 𝜌𝑒 ∙ (
𝜃𝑒−𝜃𝑖

𝜃𝑖
) ∙ 𝑔 ∙ (ℎ𝑁𝑅 − ℎ)           (2) 

Kde ∆𝑝𝑡  je tlakový rozdíl vyvolaný rozdílem teplot [Pa]; 

ρe  je hustota venkovního vzduchu [kg/m3]; 

ρi  je hustota vnitřního vzduchu [kg/m3]; 

g  je gravitační konstanta [m/s2]; 

ℎ𝑁𝑅  je výška neutrální roviny [m]; 

ℎ  je výška místa, kde je zjišťován rozdíl tlaku [m]; 

 

Obr. č. 1: Graf závislosti objemového toku vzduchu netěsnostmi v obálce budovy na 

tlakovém rozdílu [1] 

q
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𝜃𝑒 je teplota venkovního vzduchu [K]; 

𝜃𝑖  je teplota vnitřního vzduchu [K]. 

Tato rovnice se dá použít za předpokladu, že se budova chová jako jedna tlaková 

zóna. Tedy má všechny místnosti propojené a v těchto místnostech je přibližně stejný 

tlak.  Předpokládáme, že se teplota po výšce budovy nemění. V zimních obdobích, kdy 

je vnitřní vzduch teplejší než venkovní, se vytváří v nižších částech budovy podtlak a ve 

vyšších přetlak. Na rozhraní těchto oblastí leží tzv. neutrální rovina. V neutrální rovině je 

tlakový rozdíl roven nule. 

Obr. č. 2: Tlakový rozdíl vyvolaný rozdílem teplot [1] 

2.5. Tlakový rozdíl vyvolaný účinkem větru [1] 

Pokud vzduch obtéká libovolné těleso, dochází ke změnám rychlostí a směru 

proudění. Takové změny vyvolávají změny v tlaku vzduchu na povrchu daného tělesa. 

Pokud na těleso působí vítr pouze z jedné strany, je možné předpokládat, že na návětrné 

straně bude přetlak a na závětrné straně podtlak. Popis rozložení tlaků po povrchu 

budovy je v reálných situacích velmi složitý. Zásadní pro určení tlaků na obálce budovy 

je její tvar, orientace budovy vůči směru proudění větru, stínící efekt okolní zástavby 

nebo terénu a síla větru. V každém zvoleném místě obálky budovy lze vypočítat tlakový 

účinek pomocí vztahu (3). 

    ∆𝑝𝑣 = 𝐶𝑝 ∙ 𝜌 ∙
𝑣2

2
            (3) 

kde  ∆𝑝𝑣  je rozdíl tlaku vzduchu v daném místě na obálce a tlaku vzduchu v 

místě s nerušeným prouděním v referenční výšce [Pa]; 

𝐶𝑝  je tlakový součinitel (bezrozměrný); 
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𝜌  je hustota vzduchu [kg/m3]; 

v  je rychlost větru v místě s nerušeným prouděním v referenční 

výšce [m/s]. 

Většina hodnot tlakových součinitelů 𝐶𝑝 je odvozena z experimentálních měření 

v aerodynamických tunelech či měřením in situ (v terénu) a vypočtena za pomoci 

výpočtové metody CFD (Computational Fluid Dynamics). Předpokládáme ale, že tlakové 

účinky větru a směr větru jsou proměnlivé v čase. Proto jsou výsledky zatížené jistou  

nespolehlivostí.  

Obr. č. 3: Příklad hodnot součinitele tlaku 𝐶𝑝 [1] 

2.6. Tlakový rozdíl vyvolaný nuceným větráním [1] 

Instalací podtlakových či přetlakových větracích systémů můžeme výrazněji 

ovlivnit tlakový rozdíl, tento efekt můžeme eliminovat instalací rovnotlakého systému 

větrání. Nesmíme tedy v posuzování zapomenout na použitý větrací systém, pokud je 

nějaký instalován. Mezi zařízení, které mohou ovlivnit tlakové rozdíly, patří například 

digestoř a některé spalovací spotřebiče.  
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3. Měření vzduchotěsnosti [1]  

Netěsnosti v obálce či v jejích dílčích částech vznikají do značné míry nahodile. 

Tyto netěsnosti mohou vznikat jak v projekční fázi chybou projektanta, tak ve výrobní 

fázi chybou stavitele. Nemůžeme nikdy s jistotou určit kde a jaké netěsnosti nám 

v objektu vzniknou. Proto pro lokalizaci a určení vlastností netěsností je zapotřebí 

provést měření.  Pro lepší představu o stavu netěsností je dobré měření provádět 

průběžně při realizaci.  

3.1. Měření vzduchotěsnosti stavebních materiálů a prvků [1] 

Vzduchotěsnost stavebních materiálů jakožto samostatných dílců lze spolehlivě 

zjistit pouze měřením. Měření se provádí několika možnými způsoby. Většina měření 

stavebních materiálů probíhá v laboratorních podmínkách. Mezi laboratorní metody 

patří metoda tlakového spádu nebo metoda při neustáleném tlakovém rozdílu. Stavební 

prvky lze měřit i metodami in-situ. Například metodou postupného utěsňování či měření 

s pomocnou tlakovou komorou.  

3.1.1. Metoda tlakového spádu [1] 

Při metodě tlakového spádu je zapotřebí vystavit prvek tlakovému rozdílu. 

Měřený prvek se proto osadí do uzavřené tlakové komory, která je vybavena 

ventilátorem. Tento ventilátor vyvolává tlakové rozdíly známých hodnot na 

odstupňovaných úrovních. Na každé úrovni vyvolané ventilátorem se měří objemový tok 

procházející materiálem. Měříme množství vzduchu přepravované ventilátorem dovnitř 

či ven ze zkušebního zařízení (komory). Pro správné měření je zapotřebí zvolit 

odpovídající postup. Některé materiály se měří za malých tlakových rozdílů, jiné 

z důvodu značné neprůvzdušnosti se naopak měří při velkých tlakových rozdílech. Mezi 

prvky, které se měří při velkých tlakových rozdílech, patří dveře či okna. Pro vymezení 

podmínek měření prvků byli vypracovány technické normy, každá pro měření netěsností 

určitého typu stavebních dílců. Obecná norma ČSN EN 12114 řeší i problém těsnosti 

zkušebního tlakového zařízení. Pokud budeme komoru brát jako vzduchotěsnou 

můžeme říci, že objemový tok proudící materiálem je rovný objemovému toku na 

ventilátoru.  
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Obr. č. 4: Schéma laboratorního zařízení pro měření vzduchotěsnosti stavebních 

prvků metodou tlakového spádu [1]   

3.1.2. Metoda při neustáleném tlakovém rozdílu [1] 

Při této metodě se opět využívá vzduchotěsná zkušební komora, do které se vloží 

zkušební prvek. V komoře je udržován konstantní tlakový rozdíl. Tlakový rozdíl je 

udržován za pomoci ventilátoru, který je připojený přes uzavíratelnou klapku. Při 

uzavření klapky začne v komoře klesat tlak. Tlakový pokles je závislý na těsnosti pláště 

komory a na těsnosti vzorku. Zaznamenáváme časový průběh poklesu tlakového rozdílu. 

Pokud je správně zaznamenán, dají se z něho odvodit parametry rovnice proudění C a n. 

Věrohodnost výsledků je závislá na těsnosti klapky uzavírající přívod nebo odvod 

vzduchu. Dále na přesnosti a rychlosti záznamového zařízení. Výhodou metody je 

rychlost a jednoduchost. 

3.1.3. Metoda postupného utěsňování [1] 

U metody postupného utěsňování se postupuje podobně jako při měření 

netěsností v obálce budovy. Je však zapotřebí utěsnit všechny netěsnosti, které nejsou 

předmětem měření. Tyto netěsnosti můžeme utěsnit například zalepením lepící páskou, 

zatmelením, nebo stavební prvek můžeme zakrýt celoplošně například fólií. Poté se měří 

daný stavební prvek samostatně. Tato metoda je velmi závislá na kvalitě provedených 

ucpávek. Lokace těchto netěsností a jejich dokonalé utěsnění je velmi náročné a 

v mnohých případech i nereálné.  Proto je ve většině případů vhodnější utěsnit spíše 

měřený prvek a zjistit jeho vlastnosti pasivně. Postup při měření vzduchotěsnosti pasivní 

metodou: 

• změří se vzduchotěsnost celého stavebního objektu za běžného stavu 

(bez jakéhokoli utěsnění), 
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• utěsníme měřený prvek a znovu změříme vzduchotěsnost celého objektu,  

• odečtením výsledných hodnot získáme výsledné vlastnosti měřeného 

prvku. 

Tímto způsobem můžeme pokračovat dále a utěsnit další prvky a zjistit tak jejich 

dílčí podíl na celkové vzduchotěsnosti stavebního objektu. 

3.1.4. Metoda s pomocnou komorou [1] 

Měření s pomocnou komorou probíhá v těsné blízkosti měřeného prvku. Měří se 

tedy přímo vzduchotěsnost daného prvku. Komora musí umožňovat těsné připojení ke 

stavební konstrukci a komora samotná by měla být co nejvíce vzduchotěsná, aby 

nevznikaly nežádoucí úniky vzduchu skrze komoru. Při vyhodnocování výsledků 

získaných touto metodou je nutné zohlednit, že vzduch může při měření proudit skrze 

testovaný prvek, skrz samotnou testovací komoru i kolem komory zpět do prostředí. 

Zkušební komora se dá vyrobit za pomocí vzduchotěsné fólie. Do vytvořené komory 

z fólie se vlepí kalibrovaná clona nebo clony, dle velikosti netěsností zkoumaného prvku, 

o známém výtokovém součiniteli 𝑪𝑫 a známé ploše A. Ke změně tlaků se požije zařízení 

blower door osazené do dveří místnosti se zkoumaným prvkem. Poté měříme tlakové 

rozdíly na prvek (∆𝑝1) a na kalibrovanou clonu (∆𝑝) umístěnou v komoře. Vztah 

k výpočtu průtoku vzduchu clonou: 

𝑞 = 𝐶𝐷 ∙ 𝐴 ∙ √
2∙∆𝑝

𝜌
                                                             (4) 

kde  q je objemový tok clonou [m3/s]; 

 ∆𝑝  je rozdíl tlaku vzduchu před a za clonou [Pa]; 

𝐶𝐷  je výtokový součinitel na cloně (bezrozměrný); 

𝜌  je hustota vzduchu [kg/m3]; 

A je plocha otvoru v cloně [m2]; 
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3.2. Vyhodnocování vzduchotěsnosti stavebních prvků [1] 

Princip vyhodnocování vzduchotěsnosti stavebních prvků vychází z empirické 

rovnice proudění (1). Rovnice (1) definuje vztah mezi objemovým tokem vzduchu q 

proudícím skrze obálku netěsnostmi a tlakovým rozdílem Δp. Pro vyhodnocování 

vzduchotěsnosti stavebních prvků využíváme podobných měřících postupů jako při 

hodnocení obálky objektu. Hodnocení vzduchotěsnosti stavebních dílců se nejčastěji 

provádí za pomocí těchto veličin: 

𝐴𝑟𝑒𝑓,𝐿    ekvivalentní plocha netěsnosti  [𝑚2]. 

𝑞𝑟𝑒𝑓,𝐴   referenční plošná průvzdušnost [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2]. 

𝑞𝑟𝑒𝑓,𝐿   referenční spárová průvzdušnost  [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚]. 

𝑖𝐿𝑉   součinitel spárové průvzdušnosti  [𝑚3/(𝑠 ∙ 𝑚 ∙ 𝑃𝑎0,67)]. 

Pokud chceme tyto veličiny vyčíslit, musíme znát celkový objemový tok vzduchu 

netěsnostmi stavebního dílce či prvku při referenčním talkovém rozdílu. Hodnota rozdílu 

je odvozená od měření vzduchotěsnosti. 

Hodnoty referenčního tlakového rozdílu jsou zpravidla definovány v národních 

předpisech či technických normách. Nejvíce používané hodnoty jsou 10, 50, 75 a 100 Pa. 

Vyšší hodnoty referenčního tlakového rozdílu se používají při testování stavebních dílců, 

u kterých předpokládáme spíše nižší propustnost vzduchu. Při měření těsných 

stavebních dílců se zpravidla používají referenční tlakové rozdíly vetší než 50 Pa. 

  

Obr. č. 5: Princip měření vzduchotěs-

nosti konstrukce s pomocnou tlako-

vou komorou [1] 

Obr. č. 6 Schéma pro měření vzducho-

těsnosti pomocí plastové fólie [1] 
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3.2.1. Ekvivalentní plocha netěsnosti [1] [6] 

Ekvivalentní plocha netěsnosti 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝐿  je vlastně plocha ideálního otvoru se 

zaoblenými hranami. Tímto otvorem protéká stejné množství vzduchu jako při 

referenčním tlakovém rozdílu zkoumaným stavebním dílcem či prvkem. Výtokový 

součinitel 𝐶𝐷 je za normálních podmínek roven 1. Za pomocí rovnice těsnosti lze spočítat 

ekvivalentní plochu takto: 

𝐴𝑟𝑒𝑓,𝐿 = 𝐶𝑑 ∙ √
𝜌

2
∙ ∆𝑝𝑟𝑒𝑓

(𝑛−0,5)
                                                              (5) 

kde  𝐴𝑟𝑒𝑓,𝐿  je ekvivalentní plocha netěsnosti [𝑚2]; 

𝐶𝑑   je výtokový součinitel (bezrozměrný); 

∆𝑝𝑟𝑒𝑓  je referenční tlakový rozdíl [Pa]; 

𝜌   je hustota vzduchu [𝑘𝑔/𝑚3]; 

n   je součinitel proudění (bezrozměrný). 

Za referenční tlakový rozdíl je považována hodnota 10 Pa, pokud není uvedeno 

jinak. Pro vyjádření požadavků na vzduchotěsnost stavebních dílců se však referenční 

plocha nepoužívá. 

3.2.2. Referenční plošná průvzdušnost [1] 

Referenční plošná průvzdušnost 𝑞𝑟𝑒𝑓,𝐴 je definována jako podíl objemového toku 

vzduchu, který protéká skrze stavební dílec při referenčním tlakovém rozdílu, 

uvažovanou na jednotku plochy vzorku: 

𝑞𝑟𝑒𝑓,𝐴 =
𝑞𝑟𝑒𝑓

𝐴
                                                                               (6) 

kde   𝑞𝑟𝑒𝑓,𝐴    je referenční plošná průvzdušnost [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2]; 

          𝑞𝑟𝑒𝑓       je objemový tok vzduchu při referenčním tlakovém rozdílu [𝑚3/ℎ]; 

          𝐴             je plocha stavebního dílce [𝑚2]. 

V soustavě evropských norem se referenční plošná průvzdušnost používá jako 

jedna z možností, jak vyjádřit vzduchotěsnost výplní stavebních otvorů, jako jsou např. 

okna, dveře či vrata. Tato veličina se dá použít i pro hodnocení stavebních dílců a prvků. 
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3.2.3. Referenční spárová průvzdušnost [1] [7] [12] 

Referenční spárová průvzdušnost 𝑞𝑟𝑒𝑓,𝐿 je definována jako podíl objemového 

toku vzduchu, který protéká skrze stavební dílec při referenčním tlakovém rozdílu, 

uvažovaný na délku spáry vzorku: 

𝑞𝑟𝑒𝑓,𝐿 =
𝑞𝑟𝑒𝑓

𝐿
                                                               (7) 

kde  𝑞𝑟𝑒𝑓,𝐿 je referenční spárová průvzdušnost [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2]; 

 𝑞𝑟𝑒𝑓  je objemový tok vzduchu při referenčním tlakovém rozdílu [𝑚3/ℎ] 

 𝐿 je celková délka zkoumané spáry ve stavebním dílci či prvku [m]. 

Referenční spárovou průvzdušnost lze použít jen pro hodnocení stavebních dílců, 

které mají záměrně vytvořené konstrukční spáry. Jedná se zejména o funkční spáry 

výplní otvorů. V soustavě evropských norem se referenční spárová průvzdušnost 

používá jako jedna z možností, jak vyjádřit vzduchotěsnost výplní stavebních otvorů, 

jako jsou např. okna, dveře či vrata. Tato veličina se dá použít i pro hodnocení stavebních 

dílců a prvků. 

3.2.4. Součinitel spárové průvzdušnost [1] [7] [12] 

Hodnota objemového toku vzduchu, který by protékal spárami stavebního dílce 

za tlakového rozdílu 1 Pa, je definována pomocí součinitele spárové průvzdušnosti. Pro 

použití následujícího vztahu předpokládáme, že exponent proudění n má hodnotu 0,67. 

𝑖𝐿𝑉 =
𝑞

3600∙𝐿∙∆𝑝0,67
                                                       (8) 

kde  𝑖𝐿𝑉  je součinitel spárové průvzdušnosti [𝑚3/(𝑠 ∙ 𝑚 ∙ 𝑃𝑎0,67)]; 

 q je objemový tok vzduchu při tlakovém rozdílu ∆𝑝 [𝑚3/ℎ]; 

 ∆𝑝 je tlakový rozdíl [𝑃𝑎]; 

 𝐿 je celková délka zkoumané spáry ve stavebním dílci či prvku [𝑚]. 

Pokud porovnáme tuto rovnici s rovnicí proudění, vyplyne nám, že součinitel 

spárové průvzdušnosti odpovídá hodnotě C. Toto tvrzení je odůvodněné pouze za 

předpokladu, že n je rovno 0,67.  

Součinitel spárové průvzdušnosti je používán v českých normách pro hodnocení 

vzduchotěsnosti a vyjádření požadavků na vzduchotěsnost výplní otvorů.  
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3.3. Měření vzduchotěsnosti stavebních objektů [1] [8] [3] 

Neprůvzdušnost neboli vzduchotěsnost stavebních objektů se dá určit spolehlivě 

pouze měřením. Mezi nejčastější používané metody patří metoda tlakového spádu 

s externím ventilátorem, metoda tlakového spádu s vnitřním ventilátorem, metoda 

harmonicky proměnného tlakového rozdílu nebo metoda tlakového impulsu. 

Nejznámější a nejpoužívanější metodou je metoda tlakového spádu s externím 

ventilátorem. Tuto metodu měříme například za pomoci tzv. blower door testu. 

3.3.1. Metoda tlakového spádu s externím ventilátorem [1] [9] 

Při metodě tlakového spádu opakovaně měříme objemový tok vzduchu, který 

prochází obálkou objektu při známých tlakových rozdílech. Tlakové rozdíly vyvoláme 

externím ventilátorem osazeným do obvodové konstrukce. Ventilátor je součástí 

měřícího zařízení. Tento ventilátor umožňuje korigovat otáčky tak, aby vyvolal různé 

tlakové rozdíly v budově. Při každé úrovni tlakového rozdílu, který se obvykle měří 

v rozmezí 20 až 80 Pa, se zaznamená hodnota objemového toku vzduchu, který je 

přepravován ventilátorem. Předpokládáme, že objemový tok, který prochází 

ventilátorem, prochází též netěsnostmi v obálce budovy. Zaznamenané hodnoty 

z měření se vynesou do grafu, závislost objemového toku a tlakového rozdílu má v 

logaritmickém měřítku mít tvar přímky. Rovnici výsledné přímky získáme 

zlogaritmováním empirické rovnice proudění (1).  

log(𝑞) = log(𝐶) + 𝑛 ∙ log (∆𝑝)                                             (9) 

Obr. č. 7: Grafické vyhodnocení výsledků měření průvzdušnosti. Vlevo –logaritmické 

měřítko, vpravo – běžné měřítko [1] 
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Měření se obvykle provádí ve dvou stavech, při přetlaku a při podtlaku v měřené 

budově. Pro měření touto metodou se používá hned několik typů zařízení. Všechny 

sestavy pro měření tlakového spádu obsahují externí ventilátor, pomůcky pro umístění 

ventilátoru do budovy a přístroje pro zaznamenávání hodnot tlakového rozdílu a 

objemového toku. Nejznámější a nejrozšířenější metodou je tzv. blower door test. 

Zásadní výhodou metody je relativní nezávislost měření na klimatických podmínkách, 

které by mohly ovlivnit výsledek. 

3.3.1.1. Blower door test [1] [4] [9] [10] [11] 

Blower door test spadá do skupiny metod tlakového spádu s externím 

ventilátorem. Tento test je nejrozšířenější metodou pro měření vzduchotěsnosti 

v budově díky své univerzální použitelnosti. Jedná se o přenosné zařízení, které je možné 

osadit do dveřních otvorů různých rozměrů. Na trhu se výrobou těchto zařízení zabývá 

více firem, které se můžou trochu lišit např. konstrukcí rámu nebo velikostí a výkonem 

ventilátoru. Měřící zařízení však obsahuje vždy tyto části: 

• teleskopický rám, 

• vzduchotěsná plachta či deska s otvorem pro ventilátor, 

• ventilátor s plynule měnitelnými otáčkami, 

• regulátor otáček, 

• měřící přístroje pro zaznamenávání tlakového rozdílu a objemového toku 

vzduchu. 

Přístroje pro měření mohou být buď analogového nebo digitálního charakteru. 

Při použití analogových přístrojů se musíme spolehnout na pečlivost technika provádějící 

měření. Musí se manuálně regulovat otáčky pro dosažení požadovaných hodnot 

tlakového rozdílu. Po ustálení tlakového rozdílu je nutné zaznamenat hodnoty tlakového 

rozdílu i hodnoty objemového toku ze stupnic měřících přístrojů. Tyto hodnoty ve 

většině případů nejsou stálé a mohou při čtení neustále kolísat. Je proto vhodné 

zaznamenat více hodnot a poté z nich vypočíst průměr. I při sebevětší pečlivosti jsou 

výsledky zatížené chybou. 

U modernějších zařízení je přítomná řídící jednotka, která provádí odečty za 

měřícího technika. Měření může probíhat plně automaticky při použití speciálního 
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softwaru. Při použití softwarů lze přizpůsobit podmínky měření nastavením řady 

parametrů: 

• řada tlakových rozdílů, u kterých má být měřen objemový tok (20,25 – 

70 Pa); 

• počet čtení na každé úrovni tlakového rozdílu (100-200); 

• tolerance pro udržení tlakového rozdílu při čtení objemového toku 

vzduchu (+/- 2 Pa); 

• rychlost reakce ventilátoru na změnu tlakového rozdílu. 

Díky těmto možnostem se výrazně snižuje chyba měření oproti analogovým 

zařízením. Dále je software schopen po dokončení měření vytvořit i protokol z měření. 

3.3.2. Metoda tlakového spádu s vnitřním ventilátorem [1] 

Metodu tlakového spádu s vnitřním ventilátorem lze použít v případě, že je 

objekt vybaven vlastním větracím zařízením. Princip této metody je prakticky stejný jako 

při použití metody s externím ventilátorem. Pro vyvolání tlakových rozdílů slouží 

ventilátor zabudovaný ve větracím systému objektu. Zaznamenáváme opět objemový 

tok vzduchu k danému tlakovému rozdílu. Úrovní tlakového rozdílu je několik jako při 

metodě s externím ventilátorem. Velmi důležité je utěsnění nasávacích otvorů 

přívodního potrubí tak, aby proudil vzduch pouze netěsnostmi v obvodovém plášti. Ne 

všechny větrací systémy umožňují měření vzduchotěsnosti obálky budovy, jelikož pro to 

nejsou navržené. Pro možnost použití je zapotřebí konzultace s dodavatelem větracího 

systému. 

3.3.3. Metoda harmonicky proměnného tlakového rozdílu [1] 

Při metodě harmonicky proměnného tlakové rozdílu se v budově sleduje reakce 

na vyvolaný harmonicky proměnný tlakový rozdíl. Ze změny můžeme odvodit data 

charakterizující vzduchotěsnost objektu. Harmonickou změnu vyvolává píst stlačující 

objem vzduchu uvnitř měřeného objektu se známou frekvencí. Při měření sledujeme: 

• amplitudu tlakového rozdílu vyvolaného pístem, 

• fázový posun mezi změnou tlaku v budově a polohou pístu. 

Z těchto veličin se poté dopočítá ekvivalentní plocha netěsností 𝐴𝐿. 
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Tlakový rozdíl vyvolaný pístem nabývá nízkých hodnot. Tuto metodu nelze použít 

pro objekty s velkými netěsnostmi, jelikož je tato metoda schopna odhalit netěsnosti 

pouze do určité kritické velikosti. Výhodami této metody oproti ostatním je: 

• rychlé měření (cca 3 minuty); 

• okamžitý dopočet výsledku; 

• nedestruktivní metoda (malý objem vzduchu); 

• není tak citlivá na přírodní vlivy. 

3.3.4. Metoda tlakového impulzu [1] 

Metoda tlakového impulzu je ze jmenovaných metod nejspíše ta nejjednodušší. 

Uvnitř netěsného objektu se vyvolá jednorázový tlakový impuls. Takový impuls se 

zjednodušeně dá vyvolat i prudkým zavřením dveří. Pro měření této metody je zapotřebí 

citlivého manometru, který je schopen zaznamenávat rychlý pokles tlakového rozdílu, a 

zařízení pro záznam dat s vysokou frekvencí. 

3.4. Vyhodnocování vzduchotěsnosti budov [1] [8] [9] [10] [11] 

Princip vyhodnocování vzduchotěsnosti budov vychází z empirické rovnice 

proudění (1).  Vzduchotěsnost budovy se přímo určuje pomocí parametrů C a n. Pokud 

známe tyto dvě veličiny, známe i jejich spojité zobrazení v grafu. Z grafu se poté dá 

odečíst celkové množství vzduchu protékající obálkou za určitého tlakového rozdílu. 

Vyhodnocování netěsností grafickou metodou je ovšem značně nepraktické. Pro 

vyhodnocování tedy používáme spíše jednočíselné veličiny odvozené z hodnot 

celkového objemového toku vzduchu netěsnostmi při smluveném referenčním tlaku 

(∆𝑝𝑟𝑒𝑓). Pro možné porovnání s jinými objekty. Pro vyhodnocování vzduchotěsnosti 

obálky budovy se nejčastěji používají tyto veličiny: 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: Princip metody s harmonicky proměnným tlakovým spádem [1] 
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𝑛𝑟𝑒𝑓    intenzita výměny vzduchu [ℎ−1]; 

𝐴𝑟𝑒𝑓,𝐿    ekvivalentní plocha netěsnosti [𝑐𝑚2]; 

𝑤𝑟𝑒𝑓   měrný objemový tok vzduchu netěsnostmi  [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)]; 

𝑞𝑟𝑒𝑓   vzduchová propustnost budovy [𝑚3/(ℎ ∙ 𝑚2)]; 

𝐴𝑛   normalizovaná plocha netěsností [-]. 

Pro vyčíslení hodnotících veličin je vždy zapotřebí znát celkový objemový tok 

vzduchu při referenčním tlakovém rozdílu. 

3.4.1. Intenzita výměny vzduchu [1] [8] [9] 

Intenzita výměny vzduchu (𝑛𝑟𝑒𝑓) zobrazuje objemový tok netěsnostmi v obálce 

budovy za referenčního tlakového rozdílu s ohledem na celkový objem vnitřního 

vzduchu v budově. Za obecně uznávanou hodnotu intenzity výměny pomocí, které jsou 

definovány i doporučené úrovně celkové neprůvzdušnosti budov, je jednočíselná 

hodnota 𝒏50, což je hodnota intenzity výměny vzduchu za tlakového rozdílu 50 Pa.  

𝑛𝑟𝑒𝑓 =
𝑞𝑟𝑒𝑓

𝑉
                                                                 (10) 

kde 𝑞𝑟𝑒𝑓 je objemový tok vzduchu při referenčním tlakovém  

rozdílu v [𝑚3/ℎ]; 

 V  je celkový objem vnitřního vzduchu v budově v [𝑚3]. 

3.4.2. Ekvivalentní plocha netěsnosti [1] [9] 

Ekvivalentní plocha netěsností je vlastně plocha ideálního otvoru, kterým 

protéká stejné množství vzduchu, jako protéká obálkou budovy za referenčního 

tlakového rozdílu. Tato veličina se používá pro hodnocení celkové vzduchotěsnosti 

budovy zejména v Kanadě a v USA. Tato hodnota ale není vztažená k měrným jednotkám 

budovy, tudíž není možné porovnávat vzduchotěsnost různě velkých budov. Největší 

nevýhodou použití ekvivalentní plochy netěsností jako kritéria pro vyhodnocení 

vzduchotěsnosti budovy je nejistota, kterou může být její hodnota zatížená. Jelikož se 

při měření vzduchotěsnosti pracuje s vyššími tlakovými rozdíly, než při jakém se obvykle 

tato hodnota udává (𝑝𝑟𝑒𝑓 = 4 𝑃𝑎). Výpočet ekvivalentní plochy netěsností vypadá 

takto: 

𝐴𝐿,𝑟𝑒𝑓 = 10 000 ∙ 𝑞𝑟𝑒𝑓 ∙
√

𝜌

2∙∆𝑝𝑟𝑒𝑓

𝐶𝐷
                                          (11) 
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kde  𝑞𝑟𝑒𝑓 je objemový tok vzduchu při referenčním tlakovém  

rozdílu v [𝑚3/ℎ]; 

 𝜌 je hustota vzduchu v [𝑘𝑔/𝑚3]; 

 ∆𝑝𝑟𝑒𝑓 je referenční tlakový rozdíl v [Pa]; 

 𝐶𝐷 je výtokový součinitel (bezrozměrný, obvykle roven 1). 

3.4.3. Měrný objemový tok vzduchu netěsnostmi [1] [9] 

Měrný objemový tok vzduchu netěsnostmi se vztahuje k celkové podlahové 

ploše budovy. Udává, kolik vzduchu projde netěsnostmi v obálce budovy za referenčního 

tlaku: 

𝑤𝑟𝑒𝑓 =
𝑞𝑟𝑒𝑓

𝐴𝐹
                                                                   (12) 

kde 𝐴𝐹 je podlahová plocha budovy v [𝑚2]. 

 V praxi se tato veličina moc nepoužívá. Dle ČSN EN ISO 13829 je však stále 

jednou ze tří hodnotících veličin pro vzduchotěsnost budovy. 

3.4.4. Vzduchová propustnost budovy [1] [9] 

Vzduchová propustnost se vztahuje k celkové ploše obálky budovy. Popisuje 

objemový tok netěsnostmi v obálce při referenčním tlaku: 

𝑞𝑟𝑒𝑓 =
𝑞𝑟𝑒𝑓

𝐴𝐸
                                                     (13) 

kde 𝐴𝐸  je plocha obálky budovy v [𝑚2]. 

Tato veličina se hojně využívá v evropských zemích jako je například Velká 

Británie, Francie, Švédsko nebo Itálie. 

3.4.5. Normalizovaná plocha netěsnosti [1] [9] 

Normalizovanou plochu netěsností lze odvodit z ekvivalentní plochy netěsností 

vztažené k referenční výšce a k jednotce podlahové plochy budovy: 

𝐴𝑛 = 0,1 ∙
𝐴𝐿

𝐴𝐹
∙ (

𝐻

𝐻0
)

0,3
                                 (14) 

kde 𝐴𝐿 je ekvivalentní plocha netěsností [𝑐𝑚2]; 

 𝐴𝐹 je celková podlahová plocha budovy [𝑚2]; 

 𝐻 je výška budovy v [m]; 

 𝐻0 je referenční výška jednopodlažní budovy (2,5m). 
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4. Vzduchotěsnost a stavebně-energetické souvislosti [1] [3] [9] [10] [12] 

Vzduchotěsnost je jedním z faktorů ovlivňující kvalitu vnitřního prostředí a 

spotřebu energií v budově. Můžeme říct, že se zvyšující se průvzdušností budovy se 

zvyšují i energetické ztráty netěsnostmi v obálce budovy. Z hygienického hlediska je však 

nutné, aby docházelo k přísunu čerstvého vzduchu z vnějšího prostředí dovnitř budovy, 

tedy k větrání, a dosáhlo se tak dostatečně kvalitního prostředí pro život. Větráme 

z těchto důvodů: 

• Přívod čerstvého vzduchu pro dýchání (jedna osoba spotřebuje zhruba 

20 000 l vzduchu za den). 

• Udržení relativní vlhkosti na zdravé hladině (jedna osoba vyprodukuje cca 

2 l vody během 24 hodin. Další vlhkost vzniká při vaření apod. Při vysoké 

relativní vlhkosti dochází k množení plísní, bakterií a choroboplodných 

zárodků). Doporučená relativní vlhkost, dle ČSN 06 0210, vzduchu 

v obytných místnostech je 60 %.  

• Udržení nízké hladiny 𝐶𝑂2, který ohrožuje zdraví ubytovaných, zvyšuje 

únavu a snižuje duševní aktivitu (jedna osoba vyprodukuje v závislosti na 

fyzické námaze cca 17 litrů 𝐶𝑂2 za hodinu). 

• Přívod vzduchu nutného pro správné fungování spalovacích zařízení 

(kotle, sporáku). 

Větrání tak představuje nezanedbatelnou část v tepelné bilanci budovy. 

Významným parametrem je tedy i netěsnost v obálce budovy. Pro výpočet nutnosti 

větrání obvykle nelze uvažovat netěsnosti, které vznikají spíše nahodile. Netěsnosti jako 

jsou například praskliny v omítce či špatné provedení připojovacích spár. Těmito 

netěsnostmi se tak přisává nebo naopak odtahuje vzduch navíc. Pro dosažení vnitřní 

teploty na požadovanou úroveň je tedy zapotřebí více energie, než bylo uvažováno ve 

výpočtech. Neohřátý vzduch z venkovního prostředí způsobuje nežádoucí tepelné 

ztráty.  Skutečná energetická náročnost budovy může být jiná, než je deklarováno, právě 

díky netěsnostem v obálce objektu. To může vést až k poddimenzování otopného 

zařízení.  
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5. Vlastní měření vzduchotěsnosti 

Pro měření vzduchotěsnosti obálky budovy, jsem si vybral cihlový rodinný dům 

v obci Horní Kalná. Plán budovy je součástí přílohy 1. Hlavní část budovy byla vystavěna 

roku 1933. Roku 1974 proběhlo rozšíření stávajícího objektu o kotelnu, koupelnu, 

dřevník, garáž a dětský pokoj. Budova je třípodlažní. V prvním podlaží se nachází kuchyň, 

obývací pokoj, dvě ložnice, koupelna, kotelna, dřevník, záchod, chodba, komora a garáž. 

Ve druhém nadzemním podlaží jsou dvě ložnice a půdní prostor pro uskladnění věcí. 

Hlavní vstup do objektu je orientován na sever. Dům je založen na základových pasech 

a je částečně podsklepen. Základové pasy jsou tvořené lomovým kamenem 

s vodorovnou izolací z asfaltového pásu. Nosné zdivo je z vetší části z plných pálených 

cihel, ostatní nosné částí tvoří plynosilikátové tvárnice. Vodorovné konstrukce jsou 

provedeny jako trámové stropy s rákosovou omítkou. Střecha je sedlová s krytinou 

z pálených střešních tašek. Roku 2016 proběhlo zateplení domu. Při této příležitosti byla 

vyměněna i stávající okna. Zateplení bylo provedeno z polystyrenu tloušťky 10 cm. Vnější 

omítka je strukturovaná tenkovrstvá.   

Obr. č. 9: Pohled na měřený objekt ze severu 
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Pro měření vzduchotěsnosti byli některé části budovy s nedostatečnými 

povrchovými úpravami z měření vzduchotěsnosti obálky budovy odebrány. Prostory 

byly řádně utěsněny, aby se nepodílely na měření a nezaváděly chyby do výsledků. Mezi 

tyto prostory patří půdní části a podsklepení. Vzduchotěsnost obálky budovy se měřila 

metodou tlakového spádu dle ČSN EN ISO 9972 [4] za pomoci zařízení blower door. 

Cílem měření bylo zjistit celkovou vzduchotěsnost obálky po dokončení stavby. Dále byly 

měřeny stavební prvky – komín, okenní výplně, dveřní výplně. Za účelem porovnání vlivu 

na celkovou vzduchotěsnost budovy. Pro měření vzduchotěsnosti stavebních dílců byla 

zvolena metoda postupného utěsňování. 

5.1. Sestavení měřícího zařízení [13] 

Pro měření vzduchotěsnosti tlakovým spádem bylo použito tzv. blower door 

zařízení. Měřící zařízení se skládá z těchto částí: 

• teleskopický rám; 

• vzduchotěsná plachta s průhledným otvorem; 

• ventilátor s plynule měnitelnými otáčkami; 

• regulátor otáček; 

• měřící přístroje pro zaznamenávání tlakového rozdílu a objemového toku 

vzduchu. 

Pro naše měření bylo použito měřící zařízení Duct blaster B. Nejdříve je zapotřebí 

vybrat vhodné místo pro osazení měřících přístrojů. Obvykle se měřící zařízení vloží do 

vstupních dveří budovy. Měřená budova má ale dva vstupy. Byl zvolen hlavní vstup do 

budovy ze severu, jelikož vstup přes dřevník nebyl vhodný. Dřevník nemohl být součástí 

měření, jelikož zde nejsou provedeny potřebné povrchové úpravy, které zajišťují 

vzduchotěsnost. Byl sestaven teleskopický rám a roztáhl se přibližně do velikosti 

odpovídající otvoru. Teleskopický rám disponuje závlačemi na pérku, které zapadnou 

přesně do připraveného otvoru tak, aby se teleskopický rám nemohl samovolně rozebrat 

a držel svůj tvar. Na takto připravený rám se natáhne vzduchotěsná plachta s otvorem 

pro osazení ventilátoru. Plachta se napne a upevní se na své pozici pomocí suchého zipu. 

Poté se rám i s plachtou vloží do dveřního otvoru. Do rámu se vloží další příčné výztuhy. 

Poté celý rám dotlačíme, aby co nejvíce přilnul ke konstrukci.  Rám je opatřen gumovým 
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těsněním, aby co nejvíce utěsnil mezeru mezi rámem a konstrukcí. Pro dokonalejší 

přilnutí gumového těsnění ke konstrukci se napne rám pomocí zajišťovacích páček, které 

ještě více roztáhnou rám. Pokud gumové těsnění není dostatečné na utěsnění všech 

netěsností, utěsní se tyto mezery například lepící páskou. Do otvoru ve vzduchotěsné 

plachtě se osadí ventilátor. Ventilátor se zajistí upevněním k výztuze rámu. Jelikož je 

ventilátor pouze jednosměrný je zapotřebí ho osadit správným směrem. Směr 

ventilátoru je dán způsobem měření (podtlak, přetlak). Pokud měříme podtlak, je 

ochranná mříž vně objektu. Na bezpečné místo v blízkosti ventilátoru se umístí regulátor 

otáček. Obvykle je připevněn k horní výztuze rámu. Regulátor otáček se propojí s řídící 

jednotkou, která je zároveň mikromanometrem. Pro správné fungování přístroje je 

zapotřebí propojit spolu prostředí za pomoci plastových hadiček. 

Červená hadička je připojená k ventilátoru a snímá průtok vzduchu. Zelená 

hadička je skrz vzduchotěsnou plachtu, ve které je propojovací ventilek, spojena s další 

hadičkou, která je vyústěna v bezpečné vzdálenosti od měřené budovy, aby nemohla být 

ovlivněna. Měříme s ní přirozený tlakový rozdíl. Pokud je manometr umístěn uvnitř 

budovy není zapotřebí připojovat žádné hadičky pro získání dat z interiéru. Při měření za 

přetlaku v budově se připojí třetí (modrá) hadička, která je spojená s venkovním 

  

Obr. č. 10: Zapojení hadiček do jednotky pro měření rozdílů tlaků. Vlevo – pro 

měření přetlakem v budově. Vpravo – pro měření podtlakem v budově. 
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prostředím. Po druhotné kontrole připojíme ventilátor k regulátoru otáček a zapojíme 

vše do elektrické sítě. Řídící jednotku propojíme s notebookem pomocí USB či přes wifi. 

Je zapotřebí mít nainstalován software pro komunikaci mezi řídící jednotkou blower 

door testu a notebookem. Software je součástí měřícího zařízení. Pokud měříme těsnější 

budovu budeme potřebovat clony ventilátoru. Tyto clony zajištují lepší manipulaci 

s otáčkami ventilátoru. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č 11: Používané clony pro regulaci výkonu ventilátoru a ventilátor [13] 

 

  

Obr. č. 12: Pohled na sestavené měřící zařízení Blower door. Vlevo – z exteriéru. 

Vpravo – z interiéru. 
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Pokud ventilátor pracuje s velmi malými otáčkami je skoro nemožné udržet požadovaný 

tlakový rozdíl vyvolaný ventilátorem v jedné hladině. Proto se na ventilátor osazují clony 

se známými rozměry otvorů, které omezují přívod množství průtokového vzduchu.  

Clony se k ventilátoru připevní pomocí těsnění. Takto připravené zařízení je připraveno 

k testu vzduchotěsnosti. 

5.2. Příprava budovy před měřením [1] [4] 

Před měřením vzduchotěsnosti je třeba zajistit, aby při vzniku tlakového rozdílu 

procházel vzduch pouze těmi netěsnostmi, které jsou předmětem měření. Příprava 

budovy závisí na vybrané zkušební metodě. Tyto metody se liší přípravou budovy před 

měřením. Rozlišujeme tři metody měření: 

• Metoda 1 – měření budovy v provozním stavu; 

• Metoda 2 – měření vzduchotěsnosti obálky budovy; 

• Metoda 3 – zkouška budovy pro zvláštní účel. 

5.2.1. Metoda 1 [1] [4] [9] [11] 

Příprava budovy pro měření vzduchotěsnosti metodou 1 je dle ČSN EN ISO 9972 

vcelku jednoduchá. Budova je ponechána v provozním stavu. Ponechá se v provozu 

systém chlazení i vytápění. Okna, dveře a větrací klapky se pouze uzavřou. Doporučuje 

se vyčistit kotel nebo krb, aby nedošlo k rozfoukání popela po budově při měření. Jiná 

opatření pro zlepšení stavu vzduchotěsnosti se již neprovádí. 

5.2.2. Metoda 2 [1] [4] [9] [11] 

Příprava budovy pro měření metodou 2 je o něco složitější než pro metodu 1. Při 

měření mají být dle ČSN EN ISO 9972 utěsněny všechny záměrné otvory v obvodových 

konstrukcích. Jde převážně o tyto otvory: 

• větrací klapky a mřížky pro přívod vzduchu; 

• komíny; 

• nasávací a výfukové potrubí vzduchotechniky, odtahy digestoří apod.; 

• kanalizační potrubí. 

Další netěsné prvky, které by mohly zkreslit výsledek: 

• výlez do podkroví; 

• roletové boxy, pokud oddělují vnitřní a vnější prostředí; 

• výfukové potrubí centrálního vysavače. 
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Tyto netěsnosti se pro účely měření zalepí. Postačí i méně kvalitní výrobky. 

V našem případě byli netěsnosti zalepeny malířkou papírovou páskou. Jedná se o 

přístupy do podkroví a do sklepních prostor. Stav dočasného utěsnění se v průběhu 

měření musí kontrolovat, aby nedošlo v průběhu měření k odlepení, a tím nedošlo ke 

zkreslení výsledků. Je tedy třeba aby netěsnosti byli utěsněny pečlivě, tak aby lepící 

páska vydržela nejlépe celé měření na své pozici. 

5.2.3. Metoda 3 [4]  

Metoda 3 je zkouška budovy pro zvláštní účely. Záměrné otvory v obálce se 

uzavřou, utěsní nebo ponechají otevřené podle konkrétního účelu zkoušky. V našem 

případě je účelem zkoušek touto metodou zaměřit vzduchotěsnost jednotlivých 

stavebních dílců (dveří) nebo souboru dílců (všech oken).  

Obr. č. 13: Stav otvorů při měření [4] 

5.3. Měření vzduchotěsnosti 

Pro měření vzduchotěsnosti budovy za běžného stavu byla zvolena metoda 2 pro 

měření vzduchotěsnosti obálky budovy. Byly utěsněny přístupy do prostorů, které 

nejsou součástí měření pomocí lepicí papírové pásky. Zavřela se všechny okna a dveře 

do exteriéru. Pro vytvoření jedné tlakové zóny v budově se otevřely všechny dveře 

propojující místnosti. Po utěsnění mohlo začít samotné měření vzduchotěsnosti. 

Následovaly série měření vzduchotěsnosti obálky (celkem 4 série měření) za běžného 

stavu budovy. Další měření probíhala metodou postupného utěsňování. Tedy metodou 

3. 
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Metoda postupného utěsňování 

Obecný princip této metody je uveden v kapitole 3.1.3. 

Postupovalo se takto: 

1) Změřila se vzduchotěsnost obálky budovy za běžného stavu s tím, že se z měření 

odebrali prostory, které nemají dokončené povrchové úpravy, které zajišťují 

vzduchotěsnost (půda, sklep). 

2) Změřila se vzduchotěsnost obálky budovy s utěsněnou funkční spárou oken. 

3) Změřila se vzduchotěsnost obálky budovy s utěsněnou připojovací spárou oken. 

4) Změřila se vzduchotěsnost obálky budovy s utěsněným komínem. 

5) Změřila se vzduchotěsnost obálky budovy s utěsněnými dveřmi z kotelny do 

dřevníku.  

6) Hledání ostatních netěsností při tlakovém rozdílu 50 Pa za pomoci termického 

anemometru. 

Všechna měření proběhla nejméně dvakrát pro zmenšení nepřesností měření. 

Cílem měření je zjistit, které prvky se podílí a jak mírou na vzduchotěsnosti obálky jako 

celku. Utěsnění prvků bylo provedeno papírovou lepící páskou. Tato těsnost byla 

ověřena termickým anemometrem. (Obr. č. 14) 

 

Obr. č. 14: Příklad utěsnění připojovací a 

funkční spáry okna 

 

Obr. č. 15: Kontrola těsnosti utěsnění. 
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V každém provedeném testu se měřil objemový tok vzduchu q [m3/h] na předem 

zvolených úrovních tlakového rozdílu Δp [Pa] (20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 

70 Pa). Naměřené hodnoty se vynáší do grafu jako body. Graf znázorňuje závislost 

objemového toku q na tlakovém rozdílu Δp. Graf je obvykle zobrazen v logaritmickém 

měřítku. Díky tomuto zobrazení by body grafu měly ležet v jedné přímce. Parametry 

rovnice proudění C a n je možné zjistit tzv. lineární regresí.  

 

Obr. č. 16: Graf závislosti objemového toku na tlakovém rozdílu při měření 

vzduchotěsnosti metodou tlakového spádu 
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5.4. Zpracování výsledků 

Výstupem každého testu je protokol z měření. Protokoly z měření jsou součástí 

přílohy 2. Průběh měření a výsledky zajišťuje program Tectite express. Z programu jsme 

získali výsledky měření za podtlaku i přetlaku: 

Tab. č. 1: Přehled naměřených hodnot při měření vzduchotěsnosti budovy 

přetlakem nebo pod tlakem s průměrnými hodnotami 

  

  

   Průtok vzduchu m3/h  

   Č. Protokolu Podtlak Přetlak Průměr   

         

  

Bez utěsnění 
(1) 

3 1178 1198 1188   

  4 1181 1212 1197   

  5 1178 1213 1195   

  6 1169 1213 1191   

   
      

  Utěsněná okna 
(2) 

7 1090 1146 1118   

  8 1074 1133 1104   

   
      

  Utěsněná funkční 
spára (3) 

9 1145 1184 1164   

  10 1131 1221 1176   

   
      

  Utěsněná připojovací 
spára (4) 

13 1118 1171 1144   

  14 1116 1176 1146   

   
      

  Utěsněné dřevníkové 
dveře (5) 

11 1064 1088 1076   

  15 1088 1112 1100   

   
      

  
Utěsněný komín 

(6) 

12 1123 1162 1142   

  16 1149 1196 1173   

  17 1154 1160 1157   

              

Dále je ale nutné zajímat se i o nejistoty měření. Nejistoty měření mohou velmi 

zásadně ovlivnit výsledek. Pokud chceme takto získané hodnoty porovnávat je zapotřebí 

tyto nejistoty znát. Program Tectite express dokáže spočítat nejistotu pro jednotlivé 

případy podtlaku či přetlaku dle [ČSN EN ISO 9972]. Další hodnoty nejistot je ale 

zapotřebí dopočíst z hodnot měření pomocí směrodatných odchylek. Použitý vzorec: 

𝜎𝑥 = √
1

𝑁 − 1
∙ ∑(𝑥𝑖 − �̅�)2 

kde  N je počet měření. 
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Takto získaná odchylka je pouze pro jedno měření. Pokud chceme zjistit odchylku 

zprůměrované hodnoty použijeme vzorec: 

𝜎�̅� =
𝜎𝑥

√𝑁
 

Pokud chceme zjistit nejistotu, musíme získanou odchylku vynásobit dvěma. 

Takto dopočítané nejistoty potom přidáme k výsledku pro porovnání s ostatními 

výsledky. Mezivýsledky s nejistotami vypadají takto: 

Tab. č. 2: Přehled naměřených hodnot při měření vzduchotěsnosti budovy 

přetlakem nebo pod tlakem s nejistotami měření 

                            

   Podlak  Přetlak  Průměr   

   q Nejistota  q Nejistota  q Nejistota   

   m3/h % m3/h  m3/h % m3/h  m3/h % m3/h   

  

Bez utěsnění (1) 

1178 ±0,9 11  1198 ±0,5 6  1188 ±0,51 6   

  1181 ±0,9 11  1212 ±1,2 15  1197 ±0,75 9   

  1178 ±0,7 8  1213 ±0,7 8  1195 ±0,50 6   

  1169 ±0,5 6  1213 ±0,6 7  1191 ±0,39 5   

                

  
Zalepená okna (2) 

1090 ±1,3 14  1146 ±1,8 21  1118 ±1,12 13   

  1074 ±1,5 16  1133 ±0,7 8  1104 ±0,81 9   

                

  Zalepená funkční 
spára (3) 

1145 ±1,2 14  1184 ±1,8 21  1164 ±1,09 13   

  1131 ±0,8 9  1221 ±1,1 13  1176 ±0,69 8   

                

  Zalepená 
Připojovací spára 

(4) 

1118 ±0,5 6  1171 ±1,3 15  1144 ±0,71 8   

  1116 ±0,7 8  1176 ±0,7 8  1146 ±0,50 6   

                

  Utěsněné 
dřevníkové dveře 

(5) 

1064 ±1,1 12  1088 ±0,7 8  1076 ±0,65 7   

  1088 ±0,7 8  1112 ±0,7 8  1100 ±0,50 5   

                

  
Utěsněný komín 

(6) 

1123 ±0,7 8  1162 ±0,7 8  1142 ±0,50 6   

  1149 ±0,6 7  1196 ±2,3 28  1173 ±1,21 14   

  1154 ±0,8 9  1160 ±0,5 6  1157 ±0,47 5   

                            

Pro zpřesnění výsledků je potřeba hodnoty zprůměrovat a k výsledkům opět 

dopočíst nejistoty. Postupuje se stejně jako v případě mezivýsledků. Výsledné hodnoty 

vypadají takto: 

 

 

 



- 38 - 

Tab. č. 3: Přehled výsledných hodnot po zprůměrování a dopočtení odchylek 

měření. 

Bez utěsnění 1193 ± 4   [𝑚3/ℎ] 

Utěsněná okna 1111 ± 14 [𝑚3/ℎ] 

Utěsněná funkční spára 1170 ± 12 [𝑚3/ℎ] 

Utěsněná Připojovací spára 1145 ± 2   [𝑚3/ℎ] 

Utěsněné dřevníkové dveře 1088 ± 24 [𝑚3/ℎ] 

Utěsněný komín 1157 ± 18 [𝑚3/ℎ] 

Dle klasických pravidel pro používání odchylek je možná výsledky zaokrouhlit 

tímto způsobem: 

Tab. č. 4: Přehled výsledných hodnot po upravení dle běžných pravidel 

 

  

  

Bez utěsnění 1193 ± 4   [𝑚3/ℎ] 

Utěsněná okna 1110 ± 10 [𝑚3/ℎ] 

Utěsněná funkční spára 1170 ± 10 [𝑚3/ℎ] 

Utěsněná Připojovací spára 1145 ± 2   [𝑚3/ℎ] 

Utěsněné dřevníkové dveře 1090 ± 20 [𝑚3/ℎ] 

Utěsněný komín 1160 ± 20 [𝑚3/ℎ] 
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5.5. Vyhodnocení výsledků a diskuze 

Měření bylo provedeno za účelem zjistit, které prvky a jak mírou se podílí na 

celkové vzduchotěsnosti. Po dopočtení hodnot nejistoty měření a výsledků, můžeme 

začít porovnávat měření mezi sebou. Pro porovnání netěsností nemusíme nutně 

dopočítávat hodnoty součinitelů rovnice proudění C a n. Postačí nám znát hodnoty 

průtoků vzduchu netěsnostmi. 

Z obrázku je patrné, že dané nejistoty měření se nepřekrývají s oblastí nejistot 

výchozích hodnot (hodnoty měření budovy v běžném stavu). Můžeme tedy prohlásit, že 

každý měřený prvek či soubor prvků má určitý vliv na vzduchotěsnost obálky budovy. 

Pokud by se tyto oblasti překrývali, nemůžeme s takovými výsledky počítat, jelikož 

nevíme, zda jde o jen o chybu měření nebo nikoliv. 

Vzduchotěsnost obálky budovy [12] [17] 

První čtyři série měření se měřila těsnost obálky budovy za běžného stavu. 

Obecně platné požadavky na vzduchotěsnost obálky budovy i jejích částí jsou uvedeny v 

ČSN 73 0540-2. Vzduchotěsnost obálky hodnotíme za pomoci 𝑛50.  Norma pouze 

doporučuje splnění podmínek 𝑛50 <  𝑛50,𝑁 

kde 𝑛50,𝑁 je doporučená hodnota celkové intenzity výměny vzduchu při 
tlakovém rozdílu 50 Pa, v h-1, která se stanoví podle tabulky 4. 

 

Obr. č. 17: Zobrazení výsledků s nejistotami grafickou metodou 
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Tab. č. 5: Doporučené hodnoty celkové intenzity výměny vzduchu 𝑛50,𝑁 [12] 

Větrání v budově 𝒏50,𝑁[ℎ−1] 

Přirozené 4,5 

Nucené 1,5 

Nucené se zpětným získáváním tepla 1,0 

Nucené se zpětným získáváním tepla v budovách se 
zvláště nízkou potřebou tepla na vytápění 

0,6 

 

Ze série měření se dopočetl průměr hodnoty 𝑛50= 3,62 ± 0,06. V budově se větrá 

pouze přirozeně. Doporučená hodnota pro přirozené větrání dle [17] byla dodržena. 

Výsledek porovnáme ještě s hodnotami pasivního nebo nízkoenergetického domu dle 

tabulky 5. 

Tab. č. 6: Požadavky na vzduchotěsnost obálky budovy 𝑛50,𝑁 [17] 

Typ domu 𝒏50,𝑁[ℎ−1] 

Nízkoenergetický 1,5 

Energeticky pasivní  0,6 

Dle tabulky 5 rodinný dům nesplňuje požadavky na nízkoenergetický ani pasivní 

dům. Je možné, že po dotěsnění všech netěsností v budově budou tyto podmínky 

splněny. Ověření bude vyžadovat nové měření.  

Těsnosti funkční spáry oken 

Těsnost funkční spáry oken je velmi závislá na stavu těsnění mezi oknem a 

rámem. V budově se však nedávno měnila stará špaletová okna za nová plastová. Okna 

se měnila cca před třemi lety. Výměna oken probíhala spolu se zateplením fasády. 

Předpokládáme, že materiál zajišťující vzduchotěsnost funkční spáry je stále jako nový. 

A očekává se tedy skoro žádná či opravdu velmi malá propustnost funkční spáry oken. 

Plastová okna jsou těsněna natahovaným těsněním EPDM. Natahované těsnění EPDM 

se vsazuje do připravené drážky v okenním rámu dodatečně. Jak moc ovlivňuje funkční 

spára celkovou vzduchotěsnost, je vidět na následujícím obrázku: 
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Obr. č 18: Porovnání výsledků změřených za běžného stavu a po utěsnění funkční 

spáry oken 

Z obrázku je patrné, že funkční spára a její oblast nejistot se těsně přibližuje 

k oblastem nejistot měření budovy za běžného stavu. Můžeme tedy říci, že funkční spára 

sice malou měrou ale ovlivňuje celkovou vzduchotěsnost budovy. Když se utěsnila 

funkční spára vzduchotěsnost budovy stoupla.  

Tab. č. 7: Porovnání výsledků změřených za běžného stavu a po utěsnění 

funkční spáry oken 

Stav q [m3/h] % 

Běžný stav 1193 ± 4 100 

Utěsněná funkční spára 1170 ± 10 98,09 

Rozdíl 23 ± 5 1,91 

 Pokud by funkční spára dokonale těsnila byla by vzduchotěsnost budovy o 1,91 % 

vyšší. 

Těsnost připojovací spáry oken 

Při montáži oken bohužel nebyla vedena fotodokumentace. Nevíme tedy, jak 

detail u ostění vypadá. Předpokládáme, že okno se pravděpodobně pouze ukotvilo a 

mezera se vyplnila expanzní pěnou. Po provedení omítek se okno zatmelilo pružným 

tmelem, který zajišťuje spojitost mezi omítkou a rámem okna. Porovnání s běžným 

stavem je v následujícím obrázku: 
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Obr. č 19: Porovnání výsledků změřených za běžného stavu a po utěsnění připojovací 

spáry oken 

Z obrázku je patrné, že připojovací spára má na vzduchotěsnost oken, a tak i na 

vzduchotěsnost budovy jako celku, vetší vliv než funkční spára. Ke zlepšení vzducho-

těsnosti připojovací spáry by mohla přispět parozábrana použitá při montáži oken. Pro 

ušetření použita zřejmě nebyla. Šetření se tak projevilo na větší průvzdušnosti 

připojovací spáry. Je zajímavé, že odchylky měření jsou v tomto případě velmi malé, je 

to dáno výsledky dvou měření, které si byly velmi blízké. 

Tab. č. 8: Porovnání výsledků změřených za běžného stavu a po utěsnění 

připojovací spáry oken 

Stav q [m3/h] % 

Běžný stav 1193 ± 4 100 

Utěsněná připojovací spára 1145 ±2 96,00 

Rozdíl 48 ± 2 4,00 

 

Celkovou těsnost oken můžeme dopočíst z dílčích měření těsnosti připojovací 

spáry a funkční spáry oken. Máme však k dispozici i výsledky z měření celkového 

utěsnění oken. Tyto dva výsledky se od sebe trochu liší. To je nejspíše dáno nejistotami 

měření. Vliv na to může mít i kvalita provedení utěsnění. Některé spáry nemuseli být 

dostatečně kvalitně provedeny. Porovnání výsledků celkového měření utěsnění oken 

s běžným stavem a součtem netěsností okenních spár je v následující tabulce: 
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Tab. č. 9: Porovnání výsledků změřených za běžného stavu a po utěsnění 

funkční spáry a připojovací spáry oken 

 Z rozdílu je patrné, že při měřeních mohla nastat chyba např. při utěsňování spár, 

které se v průběhu měření mohly odlepit, a to mělo za následek větší hodnoty 

průvzdušnosti. Dalšími faktory ovlivňující výsledek mohly být například jiná síla větru 

nebo větší rozdíl teplot, než ukazovaly přístroje. To poukazuje na celkovou větší nejistotu 

používané metody, pokud je měřící technik méně zkušený. Na následujícím obrázku jsou 

ještě graficky znázorněny výsledky měření. Oblasti nejistot se nepřekrývají, tudíž lze brát 

výsledky za platné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č 20: Porovnání výsledků změřených za běžného stavu a po utěsnění 

připojovací a funkční spáry oken  

 Okna jako stavební díl, který je více nebo méně použit v každé budově, se 

bezpochyby podílí na vzduchotěsnosti obálky budovy. V našem případě je to až 7 % 

z celkové těsnosti obálky. U výběru oken nemůžeme hledět pouze na vlastnosti výplní 

ale taky na vlastnosti těsnících prvků. Dále při montáži oken je zapotřebí, aby firma 

provádějící montáž používala takové prvky, které co nejvíce eliminují netěsnosti mezi 

rámem a ostěním. Abychom zamezili především energetickým ztrátám.  

 

Stav q [m3/h] % 

Běžný stav 1193 ± 4 100 

Utěsněná okna 1110 ± 10 93,04 

Rozdíl 83 ± 5 6,96 

Součet rozdílů funkční a připojovací spáry 71 ± 7 5,91 
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Těsnost dveří do dřevníku 

Tyto dveře spojují kotelnu s dřevníkem, který je pouze dřevěný bez zateplení. 

Dřevník bereme jako venkovní prostředí. V kotelně je umístěno spalovací zařízení (kotel 

na uhlí). Zdroj tepla na tuhá paliva je typu B. To znamená, že odebírá vzduch pro 

spalování z místnosti, v níž je umístěn.  Je tedy nutné přivádět do kotelny dostatečné 

množství vzduchu, aby kotel fungoval správně. Jelikož výměna vzduchu v budově 

probíhá pouze přirozeným větráním, není žádoucí, aby zrovna tyto dveře byly dokonale 

utěsněné.  V kotelně je umístěn kotel H412 o výkonu 12 KW, který potřebuje ke 

správnému fungování 30 m3/ℎ vzduchu. [16] Jiný přístup vzduchu, než přirozeným 

větráním není umožněn. Je proto nutné, aby netěsnostmi proudilo dostatečné množství 

vzduchu. Z tohoto hlediska se tedy nedoporučuje, aby dveře byly dokonale utěsněné. 

Podíl proudění vzduchu netěsnostmi okolo dveří je patrný z následujícího obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č 21: Porovnání výsledků změřených za běžného stavu a po utěsnění funkční 

spáry dveří do dřevníku 

Tab. č. 10: Porovnání výsledků změřených za běžného stavu a po utěsnění 

funkční spáry dveří do dřevníku 

 q [m3/h] % 

Běžný stav 1193 ± 4 100 

Utěsněné dveře 1090 ± 20 91,36 

Rozdíl 105 ± 10 8,63 

Podíl na celkové vzduchotěsnosti budovy je necelých 9 %. Tato hodnota je celkem 

vysoká na to, že se jedná pouze o jeden stavební prvek (jedny dveře). Z výše zmíněných 
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důvodu je však zřejmé, že tyto netěsnosti jsou záměrné a nutné pro správné fungování 

otopného zařízení. 

Těsnost komínu 

Při měření netěsností komínu se komínový průduch utěsnil pomocí plastové 

fólie. Zatěsnila se revizní dvířka. Kotel na uhlí se uzavřel. Komín je zděný, a před rokem 

byl nově vyvložkován. Spodní dvířka pro vymetání komínu jsou betonová. Běžné těsnění 

dvířek je zajištěno těsnící šňůrou. Předmětem měření jsou netěsnosti kolem revizních 

dvířek, průduchu komínu a těsnost uzavřeného kotle. Kouřovod nebyl utěsněn. 

Předpokládáme, že u připojení kouřovodu je umožněn pohyb vzduchu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 22: Schéma měřených částí komínu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 23: Provizorní těsnění průduchu komínu 
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Porovnání měření utěsněného komínu je zobrazeno na následujícím obrázku 

Obr. č 24: Porovnání výsledků změřených za běžného stavu a po utěsnění komínu 

Z obrázku vyplývá, že vliv netěsností komínu je srovnatelný s netěsnostmi 

připojovacích spár oken. Dvířka a napojení spalovacího zařízení těsní velmi dobře. Dle 

literatury, která udává komín jako jednu z nejvýznamnějších netěsností, jsem očekával, 

že podíl komínu na celkové vzduchotěsnosti obálky bude větší. V následující tabulce je 

uveden podíl na celkové vzduchotěsnosti obálky budovy: 

Tab. č. 11: Porovnání výsledků změřených za běžného stavu a po utěsnění 

revizních dvířek a komínového průduchu 

Stav q [m3/h] % 

Běžný stav 1193 ±4 100 

Utěsněný komín. 1160 ± 20 97,00 

Rozdíl 36 ± 20 3,00 

 Podíl na celkové vzduchotěsnosti obálky budovy je 3 %.  Odchylka je ale velmi 

vysoká a podíl netěsností může být i dvojnásobný.  

5.6. Detekce ostatních netěsností [1] [9] [10] [14] 

Detekce netěsností probíhala při vytvoření stálého tlakového rozdílu na úrovni 

50 Pa při podtlaku v budově. Při této úrovni je pohyb vzduchu netěsnostmi dostatečný 

abychom byli schopni odhalit jejích umístění. Netěsnosti byli detekovány pomocí 

citlivého termického anemometru. Detekce netěsností citlivým anemometrem je 

nejbezpečnější metodou pro odhalení netěsností. Po dokončení stavby není vždy snadné 
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tyto netěsnosti odhalit. Mohou být skryté např. za nábytkem a obklady.  Netěsnosti 

odhalené po dokončení povrchových úprav nemusí být vždy příčinou, ale pouze 

podružným projevem dalších netěsností ve vzduchotěsných vrstvách. Místa, kde bylo 

naměřeno větší proudění vzduchu byla zaznamenána fotografií. Mezi typická místa, kde 

vznikají netěsnosti patří:  

• Styk obvodová stěna – podlaha na terénu; 

• Styk obvodová stěna – vnitřní strop; 

• Připojovací spára oken a dveří; 

• Prostupy konstrukčních prvků vzduchotěsnicí vrstvou; 

• Prostupy rozvodů obvodovými konstrukcemi; 

• Roletové boxy. 

Připojovací spára oken a dveří byla řešena metodou postupného utěsňování při 

měření vzduchotěsnosti obálky budovy. Odhaleno bylo hned několik netěsností 

v detailech styku obvodová stěna – vnitřní strop či obvodová stěna – podlaha. 

Obr. č. 25: Detekce netěsností ve styku 

podlahy s vnitřní stěnou 

Obr. č. 26: Detekce netěsností ve styku 

vnitřní stěny  s obvodovou 
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Obr. č. 27: Detekce netěsností ve 

styku stěny se stropem v kotelně 

Obr. č. 28: Detekce netěsností ve styku stěny 

se stropem v ložnici 

Praskliny ve fabionech (styk stěna-strop) vznikly patrně při zatížení stropu a 

následném průhybu. Stropy jsou totiž řešeny jako trámové. Trámové stropy jsou měkké 

a umožňují vetší průhyby než například betonové stropy. Pokud se praskliny opraví a 

opět zacelí je pravděpodobné, že při běžném používání budovy se znovu obnoví. Je tedy 

otázkou, zda takové praskliny vůbec zacelovat. Praskliny ve styku obvodová stěna vnitřní 

stěna by se měly opravit. Netěsnosti ve styku stěny s podlahou vznikly pravděpodobně 

nedostatečným propojením vzduchotěsných vrstev. Takové netěsnosti je možné 

zatmelit a průběžně sledovat jejich stav. Pokud se prasklina znovu propíše provede se 

jejich utěsnění znovu. 
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6. Závěr 

Práce se zabývala měřením vzduchotěsnosti obálky budovy, stavebních prvků a 

dílců in-situ. Výsledky těchto měření pomáhají získat objektivní představu o fungování 

budovy. Mohou posloužit například jako vstupní hodnoty pro výpočet energetických 

ztrát a potřeby dodávky tepla do budovy. 

Metoda tlakového spádu s externím ventilátorem s použitím tzv. blower door 

testu je v praxi osvědčenou metodou. Měření probíhalo v souladu s normou ČSN EN ISO 

9972. Kromě zařízení blower door není nutné žádné další speciální vybavení. Ve většině 

případů postačí pouze papírová lepící páska. Která slouží k utěsnění dílčích netěsností. 

Při měření metodou postupného utěsňování se může stát, že některé naměřené rozdíly 

před a po utěsnění jsou příliš malé. Někdy jsou dokonce menší než jejich nejistota. Toto 

je hlavní nevýhodu této metody. Dále je nutné, aby technik provádějící utěsňování byl 

velmi pečlivý a měřené netěsnosti utěsnil dostatečně.  

V rámci této práce byl zkoumán rodinný dům v podkrkonoší. První série měření 

se věnovala vzduchotěsnosti obálky budovy. Dále byly v domě postupně utěsněny a 

změřeny všechna plastová okna, dveře do kotelny a komín. U plastových oken byli 

měřeny připojovací i funkční spáry. Následovala detekce ostatních netěsností. 

Z měření obálky budovy se stanovila intenzita výměny vzduchu 

𝒏50=3,62 ± 0,06 ℎ−1. Tato hodnota splňuje doporučené normové hodnoty za použití 

přirozeného větrání v budově (𝒏50,𝑁 =4,5 ℎ−1). Nesplňuje však nároky na pasivní 

(𝒏50,𝑁 =0,6 ℎ−1)  a nízkoenergetický dům (𝒏50,𝑁 =1,5 ℎ−1)..  

Výsledky měření vzduchotěsnosti jednotlivých dílců nebo souboru dílců ukazují, 

jaký je jejich podíl na celkové vzduchotěsnosti obálky budovy. Výsledkem měření jsou 

objemové toky vzduchu. Hodnoty objemových toků skrze netěsnosti spolu s jejich 

nejistotou jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab. č. 12: Přehled výsledných hodnot objemových toků skrze netěsnosti 

 

Bez utěsnění 1193 ± 4   [𝑚3/ℎ] 

Utěsněná okna 1110 ± 10 [𝑚3/ℎ] 

Utěsněná funkční spára 1170 ± 10 [𝑚3/ℎ] 

Utěsněná Připojovací spára 1145 ± 2   [𝑚3/ℎ] 

Utěsněné dřevníkové dveře 1090 ± 20 [𝑚3/ℎ] 

Utěsněný komín 1160 ± 20 [𝑚3/ℎ] 
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Grafické znázornění podílů jednotlivých netěsností a prvků je uveden na 

následujícím obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 29: Podíl netěsností na vzduchotěsnosti obálky budovy 

Z obrázku je patrné, že předpokládané netěsnosti netvoří ani 1/5 z celkových 

netěsností obálky budovy. Je tedy jasné, že je zapotřebí se věnovat primárně ostatním 

netěsnostem v obálce. Netěsnosti odhalené při detekci netěsností citlivým 

anemometrem, jsou daleko významnější než netěsnosti předpokládané. To je dáno 

nejspíše stářím konstrukcí. Aby nedocházelo ke zbytečným unikům vzduchu, zejména 

v zimním období, je zapotřebí se těmto netěsnostem dále věnovat. Ve většině případů 

postačí praskliny vyplnit tmelem a přemalovat. Tím by se měly netěsnosti zacelit. Je 

otázkou, zda se takové praskliny nepropíší do povrchových vrstev znovu. Jelikož jsou 

v domě měkké stropy, je velmi pravděpodobné, že běžným užíváním domu se praskliny 

opět objeví. Je zapotřebí tyto místa průběžně kontrolovat a udržovat jejich celistvost. Je 

zapotřebí ale dát pozor na možné zhoršení kvality vnitřního prostředí, spojené 

s utěsněním budovy. 
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oken 

Tab. č. 8: Porovnání výsledků změřených za běžného stavu a po utěsnění připojovací 

spáry oken 

Tab. č. 9: Porovnání výsledků změřených za běžného stavu a po utěsnění funkční spáry 

a připojovací spáry oken 

Tab. č. 10: Porovnání výsledků změřených za běžného stavu a po utěsnění funkční spáry 

dveří do dřevníku 

Tab. č. 11: Porovnání výsledků změřených za běžného stavu a po utěsnění revizních 

dvířek a komínového průduchu 

Tab. č. 12: Přehled výsledných hodnot objemových toků skrze netěsnosti 
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