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Cíl 

Srovnávací měření organizuje rada Asociace Blower Door CZ. Je chápáno především jako 
jeden z prostředků pro kontrolu kvality služby, kterou poskytují členové Asociace.  

Cílem srovnávacího měření je: 

• kontrola správnosti funkce měřicích zařízení používaných členy Asociace 
• kontrola odborné způsobilosti měřicích techniků obsluhujících zařízení – členů Asociace 

Obojí se ověřuje vzájemným porovnáním výsledků měření realizovaných: 

• různými techniky s použitím různých zařízení 
• na stejné budově 
• za srovnatelných podmínek 
• v krátkém časovém intervalu 

Zkušenosti ukazují, že tento způsob kontroly může efektivně pomoci při odhalování nedostatků 
při obsluze zařízení nebo jeho závad.  

Cílem srovnávacího měření naopak není kontrola odborné způsobilosti měřicích techniků při 
výpočtu vztažných veličin a přípravě budovy před měřením. 

Místo a termín konání 

Srovnávací měření probíhalo od 27. 5. do 29. 5. 2014 v Koberovech. 

Účastníci 

Srovnávacího měření se zúčastnilo celkem 14 techniků a 13 měřicích zařízení různých typů 
(dva technici se zúčastnili se stejným přístrojem, který používají společně). Každý z účastníků 
realizoval jeden test, 6 testů se realizovalo 27.5., 3 testy 28.5. a 5 testů se realizovalo 29.5. 
Typy zařízení a jejich počty jsou uvedeny v tab. 1. 

Tab. 1 Typy měřicích zařízení ve srovnávacím měření 

označení výrobce typ počet 

      zařízení 

1 Energy Conservatory Minneapolis Blower Door Model 4 7 
2 LTM Blowtest 3000 2 
3 Retrotec Model Q46 1 
4 Infiltec Infiltec E3 2 
5 Retrotec Model Q4E 1 

celkem     13 

Měřená budova 

Měřil se jeden z  rodinných domů v obytném souboru pasivních rodinných domů vybudovaném 
firmou Atrea v Koberovech (obr. 1). Měřená budova slouží jako vzorový dům firmy Atrea. Dům 
je nepodsklepený, má jedno nadzemní podlaží a podkroví, které dohromady tvoří obytnou zónu. 
Nad obytným podkrovím je nevytápěná půda. Dům má vnitřní objem V = 326 m3 (výpočet podle 
[1]).  

Měřila se celá budova (resp. její obytná část) jako jedna tlaková zóna. Příprava před měřením 
odpovídala metodě B podle [1]. Tato příprava se během srovnávacího měření neměnila. 
Účastníci osazovali svá měřicí zařízení do vstupních dveří. Budovu před měřením připravili 
organizátoři srovnávacího měření. 
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Obr. 1 Měřená budova a vztažné hodnoty vypočítané podle [1] 

Podmínky při měření 

Teplota 

Vnitřní a venkovní teplota byla zaznamenávána nezávisle na účastnících srovnávacího měření 
(příloha 1). Průměrná úroveň vnitřní a venkovní teploty byla v jednotlivých dnech odlišná. první 
den (27.5.) byla průměrná úroveň vnitřní i venkovní teploty nejvyšší, v dalších dnech postupně 
klesala. Během jednotlivých dní byla vnitřní i venkovní teplota relativně stálá, výrazně se 
neměnila. 

V průběhu teplot (příloha 1) se objevují úseky, kdy venkovní teplota prudce vzroste, vnitřní 
teplota mírně klesne a poté se obě teploty krátce drží na stejné úrovni. To je způsobeno 
otevřením dveří a přesunutím čidla venkovní teploty dovnitř měřené budovy mezi jednotlivými 
dílčími testy. Během těchto časových úseků je rozdíl venkovní a vnitřní teploty blízký nule. 

Rozdíl vnitřní a venkovní teploty byl 27.5. velmi stálý – okolo 5 °C. Druhý den se rozdíl vnitřní a 
venkovní teploty pohyboval v rozmezí cca 5 až 10 °C. Třetí den, 29.5., byl vyšší a ustálený – 
okolo 10°C. 

Síla větru 

Po celou dobu srovnávacího měření vál slabý, proměnlivý vítr. Rychlost větru byla po celou 
dobu srovnávacího měření monitorována, záznam je k dispozici pouze pro 29.5. odpoledne. 
V tomto období byla průměrná rychlost větru poměrně nízká 1,8 m/s, ale proměnlivá, s častými 
nárazy až téměř 6 m/s. V prvních dvou dnech byla průměrná rychlost větru podobná, ale 
s méně častými a slabšími nárazy. Síla větru se podle hodnocení organizátorů pohybovala 
27.5. v rozmezí 1° - 2° Beaufortovy stupnice, 28. a 29.5. v rozmezí 1° - 3° Beaufortovy stupnice. 

Vyhodnocení  

Klimatické podmínky po všechny tři dny srovnávacího měření splňovaly doporučení normy [1] a 
byly tedy vhodné pro měření vzduchotěsnosti. Rozdíly v klimatických podmínkách mezi 
jednotlivými testy i mezi jednotlivými dny byly relativně malé. Podmínky při jednotlivých testech 
je tedy možné považovat za vzájemně srovnatelné, což umožňuje vzájemné porovnání 
výsledků testů. 

vnitřní objem V = 326 m3 

plocha obálky AE = 293 m2 
podlahová plocha AF = 136 m2 
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Stav budovy 

Příprava budovy před měřením odpovídala metodě B podle [1]: 

• okna v měřené části budovy se uzavřela 
• výlez na půdu se uzavřel (bez dalších úprav) 
• nasávací a výfukové VZT potrubí se utěsnilo balónky ve VZT jednotce 
• zápachové uzávěry na kanalizačním potrubí se zalily vodou 
• kanalizační potrubí dosud nepřipojené k zařizovacím předmětům se utěsnilo lepicí páskou 
• komínový průduch se utěsnil balónkem (na „horním konci“) 

Tento stav budovy zůstal zachován beze změn po celou dobu srovnávacího měření. 

Metoda a postup 

Měření 

Každý z účastníků měl realizovat jeden test vzduchotěsnosti s použitím jednoho měřicího 
zařízení. Součástí každého testu mělo být měření při přetlaku i podtlaku v budově. Výsledky se 
měly vyhodnotit postupem podle ČSN EN 13829. Všichni účastníci osazovali měřicí zařízení do 
stejného otvoru (viz kap. Měřená budova).  

Pro vyhodnocení výsledků používali všichni účastníci shodné hodnoty vztažných veličin 
(zejména vnitřní objem pro výpočet hodnoty n50). Tyto společné hodnoty vztažných veličin byly 
vypočítány organizátory srovnávacího měření postupem podle ČSN EN 13829. Jako výsledek 
testu měli účastníci odevzdat: 

• formulář s výsledky testů obsahující: 

- součinitel proudění Cenv [m
3/(h.Pan)] (výsledek měření podtlakem, přetlakem) 

- součinitel proudění CL [m
3/(h.Pan)] (výsledek měření podtlakem, přetlakem) 

- exponent proudění n [-] (výsledek měření podtlakem, přetlakem) 
- objemový tok vzduchu při 50 Pa V50 [m3/h] (výsledek měření podtlakem, přetlakem a 

jejich průměr) 
- intenzita výměny vzduchu při 50 Pa n50 [h-1] (výsledek měření podtlakem, přetlakem a 

jejich průměr) 

• výstup ze software pro ovládání měřicího zařízení obsahující odečtené hodnoty měřených 
veličin před zpracováním („surová data“) 

• protokol o měření používaný účastníkem v praxi pro sdílení výsledků testu  

Vyhodnocení výsledků 

Zamýšlený cíl měření v podstatě odpovídá tzv. hromadnému experimentu posouzení 
zúčastněných laboratoří podle [4] (průběžné posouzení, zda laboratoř stále pracuje 
uspokojivým způsobem, které je založeno na porovnání výsledků získaných měřením stejného 
vzorku mnoha laboratořemi; laboratoří by v tomto kontextu byl každý účastník srovnávacího 
měření, vzorkem měřená budova). Přestože srovnávací měření nebylo navrženo v souladu s 
[2,3,4], při vyhodnocování výsledků byla snaha použít postupy podle těchto norem vždy, když to 
bylo možné.  

V rámci této stručné zprávy se posuzoval pouze objemový tok vzduchu při 50 Pa, V50+/- (průměr 
výsledků měření podtlakem a přetlakem). Předpokládá se, že na tuto stručnou zprávu naváže 
rozsáhlejší zpráva s podrobnějším hodnocením i dalších dílčích výsledků. 

Objemový tok vzduchu při 50 Pa, V50+/- se pro účely této zprávy považoval za výsledek testu 
vzduchotěsnosti. Běžně se jako výsledek testu sice považuje hodnota n50, ale vzhledem k tomu, 
že za vnitřní objem dosazovali všichni účastníci shodnou hodnotu předepsanou organizátory, je 
hodnota n50 (vypočítaná jako podíl objemového toku vzduchu při 50 Pa a vnitřního objemu 
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budovy) vždy pouze násobkem příslušné hodnoty V50. To mimo jiné znamená, že závěry 
analýzy hodnot V50 platí i pro hodnoty n50. 

Při vyhodnocení výsledků dílčích testů (hodnot V50+/-) se postupovalo v těchto krocích: 

• kontrola úplnosti odevzdaných dat 
• kontrola přípustných mezí 
• kontrola vzájemné konzistentnosti odevzdaných údajů  
• kontrola odlehlých hodnot 
• posouzení výsledků (kontrola rozptýlenosti výsledků) 

Kontrola úplnosti, kontrola přípustných mezí a kontrola konzistentnosti se netýkaly pouze 
objemového toku vzduchu V50+/-, ale také těchto dalších vybraných veličin, jejichž správnost 
ovlivňuje správnost hodnoty V50+/-: 

• tlakový rozdíl při nulovém objemovém toku vzduchu (hodnoty ∆p01-, ∆p01+, ∆p01 a ∆p02-, 
∆p02+, ∆p02 z měření při podtlaku a měření při přetlaku v budově) 

• součinitel proudění CL (hodnoty zjištěné měřením při podtlaku a měřením při přetlaku 
v budově)   

• exponent proudění n (hodnoty zjištěné měřením při podtlaku a měřením při přetlaku 
v budově) 

Cílem bylo ověřit, zda se mezi posuzovanými hodnotami V50+/- nevyskytují chybně stanovené 
hodnoty, nebo výsledky neplatných testů. Zjištěné nedostatky, které bylo možné opravit, se 
opravily. 

Při kontrole přípustných mezí se zjišťovalo, zda hodnoty zkoumané veličiny nepřekračují 
fyzikálně přípustné meze nebo zda spadají do mezí předepsaných zkušebním postupem. Tato 
kontrola se týkala tlakového rozdílu při nulovém objemovém toku vzduchu ∆p0 součinitele 
proudění CL a exponentu proudění n. 

Kontrola konzistentnosti se týkala pouze hodnoty V50+/-. Ověřovala se: 

• shoda mezi odevzdanou hodnotou V50 a hodnotou V50 vypočítanou z odevzdaných hodnot 
součinitele proudění CL a exponentu proudění n (pro výsledky měření při podtlaku a 
výsledky pro měření při přetlaku v budově) 

• shoda mezi odevzdanou hodnotou V50+/- (průměr z výsledku měření při podtlaku a přetlaku 
v budově) a hodnotou vypočítanou jako průměr hodnot V50+ a V50- (výsledky měření při 
podtlaku resp. při přetlaku v budově) 

Odlehlost hodnot se posuzovala Grubbsovým testem podle [3]. Při použití Grubbsova testu se v 
souladu s [3] rozlišovaly tzv. vybočující a odlehlé hodnoty (vybočující hodnota se od ostatních 
hodnot souboru odchyluje s menší pravděpodobností, než odlehlá hodnota). Vybočující a 
odlehlé hodnoty, pro které bylo nalezeno vysvětlení, se ze zkoumaného souboru vyloučily. 

Závislost výsledků dílčích testů na typu měřicího zařízení se hodnotila pouze jednoduchým 
grafickým způsobem. 

Cílem posouzení výsledků je zjistit, zda rozptýlenost výsledků dílčích testů spadá do 
stanovených mezí a pokud ne, které testy svými výsledky tyto meze překračují (posouzení se 
týká sady výsledků, ze které byly vyloučeny případné vybočující a odlehlé hodnoty). Norma [4] 
pro tento účel používá postup založený na porovnání měr rozptýlenosti výsledků dílčích testů 
s měrami rozptýlenosti vlastními měřicí metodě, které se zjišťují tzv. experimentem shodnosti 
podle [2,3] (rozptyl, resp. směrodatná odchylka opakovatelnosti a rozptyl, resp. směrodatná 
odchylka reprodukovatelnosti). Pro toto posouzení se používají předepsané statistické metody. 

Protože nejsou známé spolehlivé míry rozptýlenosti zvolené měřicí metody [1], bez kterých 
nelze použít postup podle [4], posuzovaly se výsledky dvěma jinými způsoby. Oba způsoby jsou 
založeny na porovnání výsledků dílčích testů s nejlepším odhadem posuzované veličiny, resp. 
s mezemi odvozenými z tohoto odhadu. Protože pravé hodnoty zkoumaných veličin nelze zjistit 
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(např. „skutečné“ V50), použil se pro jejich odhad průměr z výsledků dílčích testů. Poloha 
výsledku dílčího testu vůči stanoveným mezím se kontrolovala graficky, s uvažováním nejistoty 
výsledku. Nejistota výsledku se odhadovala (pro všechny dílčí testy shodně) jako dvojnásobek 
odhadu směrodatné odchylky výsledků dílčích testů (to přibližně odpovídá intervalu, do kterého 
hodnota spadá s pravděpodobností 95%): 

xi ±2·sx (1) 

kde: 

xi je výsledek dílčího testu – měřením zjištěná hodnota zkoumané veličiny (v této stručné 
zprávě V50+/-) 

sx je odhad směrodatné odchylky vypočítaný z výsledků dílčích testů takto: 

 �� � � �
��� ∙ 	
̅ � 
� (2) 

kde: 

N  je počet dílčích testů 

̅ je průměrná hodnota výsledků dílčích testů  

Obr. 2 ukazuje možné výsledky takového posouzení, které se v této zprávě interpretují takto: 

• případ A - hodnota průkazně spadá do stanovených mezí - výsledek je zatížený chybou, 
jejíž velikost je přípustná, výsledek je zřejmě možné považovat za spolehlivý 

• případ B - hodnota průkazně leží mimo stanovené meze – výsledek je zatížený chybou, 
jejíž velikost již není přípustná, výsledek je potřeba považovat za „podezřelý“ 

• případ C - nelze prokázat ani vyloučit, že hodnota leží mimo stanovené meze (výchylku 
mimo meze lze vysvětlit nejistotou výsledku) 

• případ D - nelze prokázat ani vyloučit, že hodnota spadá do stanovených mezí  

Meze, se kterými se výsledky dílčích testů porovnávaly, byly stanoveny pro oba způsoby 
posouzení odlišně, princip posouzení byl v obou případech stejný.  

 

Obr. 2 Posouzení výsledků dílčích testů a jejich interpretace – obecný princip 

Při prvním způsobu posouzení se jako meze pro posouzení výsledků dílčích testů použily 
odhady mezí 95% intervalu spolehlivosti průměrné hodnoty posuzované veličiny, které se 
odhadly takto: 


̅ 	� 2 ∙ ��√� (3) 

kde  
��
√�  je odhad směrodatné odchylky průměrné hodnoty 
̅ 

Tento postup pravděpodobně není ze statistického hlediska správný, nicméně poskytuje určitou 
představu o rozptýlenosti dat a jejich vzájemném porovnání (zejm. jeho grafická prezentace, 
která je uvedena v přílohách). 
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Při druhém způsobu posouzení se vycházelo z požadavku na zařízení pro měření objemového 
toku vzduchu, které má podle [1] měřit s přesností ±7% měřené hodnoty. Meze pro posouzení 
výsledků dílčích testů se tedy stanovily takto: 

dolní mez:  ���� � 0.07 ∙ ���� (4) 

horní mez: ���� + 0.07 ∙ �
�
�� (5) 

Pokud by výsledky dílčích testů ležely uvnitř těchto mezí, znamenalo by to, že celková chyba 
měření V50 byla v těchto případech menší, než předepsaná přesnost měřicího zařízení, přičemž 
celková chyba zahrnuje kromě přesnosti měřicího zařízení i příspěvky z jiných zdrojů chyb 
(operátor, klimatické podmínky…). Testy s takovými výsledky by bylo možné považovat za 
správně provedené a dostatečně přesné. Testy s výsledky mimo tento interval ovšem nelze 
označit za nepřesné nebo chybně provedené, ani nelze tvrdit, že zařízení pro měření 
objemového toku vzduchu nesplňuje požadavky na přesnost. Takové testy by se daly 
považovat pouze za méně přesné nebo „podezřelé“. 

Výsledky 

Výsledky testů při podtlaku v budově jsou v dalším textu označeny dolním indexem „-“, výsledky 
testů při přetlaku v budově dolním indexem „+“. Výsledky testů vypočítané jako průměr 
z výsledku při podtlaku a přetlaku v budově (např. n50) jsou označeny dolním indexem „+/-“.  

Výsledky dílčích testů jsou souhrnně uvedeny v příloze 2.. 

Kontrola úplnosti odevzdaných údajů 

Formuláře s vybranými výsledky měření odevzdali všichni účastníci, kromě jednoho. Jednalo se 
o účastníka s číslem testu 14, který nebyl schopen samostatně realizovat předepsané testy. 
Tento technik byl jedním ze dvou, kteří měli měřit stejným (společně užívaným) přístrojem. Pro 
ostatní testy, jejichž výsledky byly zahrnuty do vyhodnocení, tedy platí, že každý byl realizovaný 
jiným technikem a jiným měřicím zařízením. 

Všichni ostatní účastníci odevzdali řádně vyplněné formuláře pro sběr výsledků, pouze 
v případě testu č. 4 byly zjištěny nedostatky. Technik chybně opsal hodnoty tlakového rozdílu 
při nulovém objemovém toku vzduchu z protokolu o měření do formuláře pro sběr dat. Chybné 
hodnoty byly opraveny podle odevzdaného protokolu o měření a výsledky testu byly po této 
opravě zařazeny do vyhodnocení. 

Kontrola přípustných mezí – tlakový rozdíl při nulovém objemovém toku 
vzduchu ∆∆∆∆p0 

Zkušební postup podle [1] předepisuje kontrolovat tzv. tlakový rozdíl při nulovém objemovém 
toku vzduchu ∆p0 před a po každém testu (způsob záznamu a vyjádření hodnot ∆p0 – viz kap. 
5.3.3 v [1]). Při nesplnění limitní hodnoty 5 Pa se má test považovat za neplatný.  

Hodnoty ∆p0 naměřené při dílčích testech jsou shrnuty společně s výsledky dílčích testů 
v příloze 2. Předepsaný limit není překročen u žádného z testů. Všechny testy jsou tedy platné. 

U testu č. 3 uvedl měřicí technik stejné hodnoty ∆p0 pro měření při přetlaku i při podtlaku 
v budově. Je nepravděpodobné, že by v daných podmínkách taková situace mohla nastat. Je 
možné, že použité měřicí zařízení (typ 2) nezaznamenává hodnoty ∆p0 nebo nevypisuje 
zaznamenané hodnoty ∆p0 zcela v souladu s postupem podle [1]. Tento problém byl opakovaně 
zaznamenán již v předchozích srovnávacích měřeních. Je zajímavé, že u testu č. 5, který byl 
realizován stejným typem měřicího zařízení, tento problém nenastal (důvody se nezjišťovaly). 
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Kontrola přípustných mezí – exponent proudění n 

Hodnoty exponentu proudění n mají ležet v intervalu mezi 0,5 až 1,0 (fyzikálně přípustné meze). 
U žádného testu nevybočovaly hodnoty exponentu proudění n z těchto mezí. 

Kontrola konzistentnosti mezi odevzdanými výsledky 

U všech testů byla zjištěna dobrá shoda mezi hodnotou V50+/- předanou technikem a hodnotou 
V50+/- vypočítanou z hodnot V50- a V50+ předaných technikem. Rozdíl mezi předanou a 
vypočítanou hodnotou byl vždy nižší než 1%, největší zaznamenaný rozdíl byl 0,3% (test č. 6). 

Kontrola shody mezi hodnotou V50- předanou technikem a hodnotou V50- vypočítanou z hodnot 
parametrů rovnice proudění CL- a n- předaných technikem proběhla s těmito výsledky: 

• u testů č. 2, 7, 8, 9, 10, 12 a 13 byl rozdíl mezi předanou a vypočítanou hodnotou menší 
než 1% 

• u testů č. 1, 3, 4, 5 a 11 ležel rozdíl mezi předanou a vypočítanou hodnotou v intervalu 1% 
až 3.5% 

• největší zaznamenaný rozdíl byl 6.3% (test č. 6). Rozdíl je vyšší než 5%, což je podezřelé – 
technik se mohl dopustit chyby při opisování hodnot CL a n nebo jejich hrubým 
zaokrouhlením   

Kontrola shody mezi hodnotou V50+ předanou technikem a hodnotou V50+ vypočítanou z hodnot 
parametrů rovnice proudění CL+ a n+ předaných technikem proběhla s těmito výsledky: 

• u všech testů kromě níže uvedených byl rozdíl mezi předanou a vypočítanou hodnotou 
menší než 1% 

• u testů č. 4, 6 a 9 ležel rozdíl mezi předanou a vypočítanou hodnotou v intervalu 1% až 
2.1% 

• největší zaznamenaný rozdíl byl 3.3% (test č. 1) 

Objemový tok vzduchu V50+/- 

Výsledek testu č.6 je výrazně nižší, než výsledky ostatních testů (obr. 3). Grubbsův test ukázal, 
že se jedná o odlehlou hodnotu. Analýzou protokolu o měření bylo zjištěno, že příčinou 
odchylky byla technikem chybně zadaná hodnota barometrického tlaku, která byla o řád vyšší, 
než obvyklé hodnoty (957 400 Pa). Výsledek testu č. 6 byl odebrán ze souboru hodnocených 
výsledků. 

 

Obr. 3 Přehled výsledků včetně testu č.6 (odlehlá hodnota) 
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Číselné výsledky jsou uvedeny v příloze 2 (včetně testu č. 6).  Grafy vztahující se 
k vyhodnocení výsledků jsou uvedeny v příloze 3 (výsledky statistické analýzy souboru 
výsledků bez testu 6). Základní statistické údaje jsou shrnuty v tab. 2 (soubor výsledků bez 
testu 6).  

Tab. 2 Objemový tok vzduchu V50+/- - Základní statistické údaje 

testy č. 1 ÷ 5 a 7 ÷ 13 
počet výsledků 12 
průměr 236 
nejnižší hodnota 216 
nejvyšší hodnota 259 
1. kvartil 223 
3. kvartil 252 
směrodatná odchylka 15.7 
směrodatná odchylka 6.6% 

 

Posouzení výsledků 1. způsobem ukázalo, že žádný neleží prokazatelně uvnitř ani vně 
stanovených mezí (příloha 3). Výsledky testů č. 3, 4, a 11 leží uvnitř stanovených mezí. 
Výsledky testů 12 a 13 leží v těsné blízkosti dolní meze. Výsledky ostatních testů leží vně mezí, 
výchylku však lze vždy vysvětlit nejistotou výsledku. 

Posouzení výsledků 2. způsobem (meze představují 7% průměru z výsledků dílčích testů) 
ukázalo, že žádný z výsledků neleží prokazatelně uvnitř ani vně stanovených mezí (příloha 3). 
Výsledky testů č. 3, 4, 8, 11, 12 a 13 leží uvnitř stanovených mezí (některé v těsné blízkosti 
mezí). Výsledky ostatních testů leží vně mezí, výchylku však lze vždy vysvětlit nejistotou 
výsledku (některé v těsné blízkosti mezí). 

Závěry 

Klimatické podmínky byly vhodné pro měření vzduchotěsnosti a realizaci srovnávacího měření. 
Rozdíly v klimatických podmínkách mezi dílčími testy tedy neznemožňují vzájemné porovnání 
výsledků, přestože nelze vyloučit jejich relativně významný vliv na rozdíly mezi výsledky dílčích 
testů a na jejich rozptýlenost. 

Technik, který realizoval test č.14, nebyl schopen dokončit test a odevzdat naměřené výsledky. 
Organizátoři srovnávacího měření přitom neshledali žádné objektivní překážky, které by mohly 
znemožnit realizaci testu (mimořádné klimatické podmínky, porucha přístroje, výpadek el. 
proudu apod.). Podobné potíže s realizací testu měl tento technik i při minulém srovnávacím 
měření [6]. Tento technik tedy zřejmě není způsobilý k samostatnému měření vzduchotěsnosti.   

Technik, který realizoval test č.6, se dopustil hrubé chyby při zpracování naměřených dat, takže 
odevzdaný výsledek (hodnota V50+/-) byl vyhodnocen jako odlehlá hodnota. U testu č. 6 byl 
navíc zjištěn nesoulad mezi odevzdanou hodnotou V50- a hodnotou vypočítanou z odevzdaných 
hodnot CL- a n- (rozdíl byl relativně významný a znatelně větší, než u ostatních účastníků). 
Technik se tedy dopustil chyb, které mají zásadní vliv na správnost výsledku – jeho způsobilost 
k měření vzduchotěsnosti je zřejmě nedostatečná (podle poznámek, které během testu č.6  
pořídila hodnotící komise, jejichž vyhodnocení ovšem není součástí této zprávy, se technik 
dopustil také několika chyb při měření). 

Mezi výsledky ostatních testů nebyly odhaleny další odlehlé ani vybočující hodnoty. Nicméně 
výsledky testů č. 1, 2, 5, 7 a 10 leží vně mezí, které představují ±7% průměrné hodnoty. Rozdíl 
od průměrné hodnoty je v těchto případech vyšší, než předepsaná přesnost zařízení pro měření 
objemového toku vzduchu podle [1]. Přestože splnění těchto mezí při srovnávacím měření není 
nikde předepsáno a vybočení mimo meze lze vysvětlit nejistotou měření, nabízí se otázka, zda 
jsou výsledky uvedených testů dostatečně přesné. 
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Příloha 1 – Klimatické podmínky  

 

 

 

 

Obr. 1.1  Průběh teplot během srovnávacího měření – nezávislý záznam pořízený organizátory 
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Tab. 1.1  Klimatické podmínky během dílčích testů podle záznamů účastníků 

test datum začátek konec vnitřní teplota venkovní teplota síla větru 

č.  testu testu θi θe w 

       [°C] [°C] [°B] 
1 27.5.2014 9:30 10:30 18.00 18.00 1 
2 27.5.2014 10:30 11:30 26.00 21.00 2 
3 27.5.2014 12:41 12:48 25.00 21.00 2 
4 27.5.2014 13.30. 14.00. 26.00 24.00 2 
5 27.5.2014 14:15 15:15 19.20 24.60 1 
6 27.5.2014 16:27 17:15 24.00 22.00 1 
7 28.5.2014 15:20 16:00 22.10 15.60 1 
8 28.5.2014 16:40 17:05 23.00 15.40 1 
9 29.5.2014 9:00 10:00 18.50 10.50 2 
10 29.5.2014 10:30 11:30 15.00 17.00 0 
11 29.5.2014 12:54 13:32 20.50 10.60 2 
12 29.5.2014 14:00 15:12 22.00 10.00 2 
13 28.5.2014 17:58 18:50 22.97 15.15 3 
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test typ základní tlakový rozdíl podtlak základní tlakový rozdíl přetlak

č. zařízení ∆p 01+
- ∆p 01-

- ∆p 01
- ∆p 02+

- ∆p 02-
- ∆p 02

- ∆p 01+
+ ∆p 01-

+ ∆p 01
+ ∆p 02+

+ ∆p 02-
+ ∆p 02

+ V 50+/-

[Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa] [m 3/h]
1 1 0.00 -0.40 -0.40 0.00 -1.90 -1.90 0.00 -0.70 -0.70 1.20 0.00 1.20 216.00
2 1 0.00 -0.90 0.90 0.00 -1.20 1.20 0.20 -0.10 0.10 1.30 0.00 1.30 218.00
3 2 0.05 -0.33 -0.23 1.02 0.00 1.02 0.05 -0.33 -0.23 1.02 0.00 1.02 235.80
4 1 0.20 -0.10 0.10 - -2.60 - - -1.40 -1.40 0.70 - - 237.00
5 2 0.00 -0.71 -0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.02 -1.00 0.22 -0.26 0.02 255.50
6 1 - -1.10 -1.10 - -1.40 -1.40 0.10 -0.40 -0.30 0.20 -2.00 0.10 148.00
7 4 0.40 -0.10 0.30 0.40 - 0.40 - 0.00 0.80 0.30 -0.20 0.20 259.00
8 4 1.10 0.00 1.10 1.40 0.00 1.40 2.30 0.00 2.30 1.40 0.00 1.40 251.00
9 1 0.00 -2.70 -2.70 0.00 -2.00 -2.00 0.00 -1.70 -1.70 0.30 -0.30 0.20 221.04
10 3 0.00 -1.67 -1.67 0.00 -2.12 -2.12 0.00 -2.27 -2.27 0.00 -0.56 -0.56 254.00
11 1 - -0.80 -0.80 - -1.50 -1.50 - -1.20 -1.20 1.50 -0.80 0.70 228.90
12 5 0.00 -1.30 -1.30 0.00 -1.10 -1.10 0.00 -1.43 -1.43 0.00 -0.65 -0.65 226.10
13 1 0.70 -1.35 -1.15 - -3.75 -3.75 - -1.49 -1.49 1.11 -0.36 0.62 223.96
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Příloha 3 – Objemový tok vzduchu V50+/- 

 

Obr. 3.1 Přehled výsledků dílčích testů 

   

Obr. 3.2 Závislost výsledků dílčích testů na typu měřicího zařízení 

 

Obr. 3.3 Posouzení výsledků (1. způsob – meze jsou dány dvojnásobkem směrodatné odchylky 
průměru) 
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Obr. 3.4 Posouzení výsledků (2. způsob – meze představují 7% průměru). 

 


