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Hodnocené období 

Tato výroční zpráva byla připravena pro třetí zasedání valné hromady Asociace Blower Door 
CZ v termínu 17. - 18.5.2013. Shrnuje výsledky činnosti v období mezi druhým a třetím 
zasedáním valné hromady, tedy od 12.1.2012 do 17.5.2013. 

Rada Asociace 

Složení rady 

V hodnoceném období pracovala rada Asociace v tomto složení: 

 Stanislav Paleček – předseda 

 Viktor Zwierer 

 Jiří Novák 

Činnost rady 

Rada Asociace se pravidelně scházela ke společnému jednání v přibližně tříměsíčních 
intervalech. Jednání rady proběhla v těchto termínech: 

 20.7.2012 

 19.10.2012 

 18.1.2013 

 12.4.2013 

Kromě toho se rada Asociace (nebo jednotliví její členové) opakovaně sešla k jednání s dalšími 
partnery. Tato jednání se týkala především: 

 přípravy systému kontroly kvality – certifikace (jednání s několika potenciálními partnery) 

 řešení technických problémů zjištěných při minulém srovnávacím měření (jednání s jedním 
ze členů Asociace) 

 spolupráce při kontrole činnosti členů Asociace (jednání se zástupci SFŽP) 

 spolupráce na přípravě podmínek dotačního programu Nová zelená úsporám (jednání se 
zástupci SFŽP) 

Podrobnosti jsou uvedeny v dalším textu. 

Přehled řešených úkolů 

V hodnoceném období řešila rada Asociace především tyto úkoly: 

 změny členství v Asociaci - přijímání nových členů, rušení členství  

 vyhodnocení srovnávacího měření z 12.-13.1.2012 

 kontrola správnosti měření v rámci dotačního programu Zelená úsporám (ve spolupráci se 
SFŽP) 

 kontrola činnosti členů Asociace (ve spolupráci se SFŽP) 

 příprava systému kontroly kvality – certifikace 

 příprava podmínek měření vzduchotěsnosti v rámci dotačního programu Nová zelená 
úsporám (ve spolupráci se SFŽP) 

 organizace zasedání valné hromady Asociace a příprava srovnávacího měření 

 mezinárodní spolupráce 

 organizační a provozní záležitosti 
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Změny členství v Asociaci 

Na základě předložených dokumentů přijala rada Asociace za členy Asociace tyto žadatele o 
členství: 

 Barbora Hrubá, VŠB, TUO – vyzvána k doplnění protokolu o měření 

 Jiří  Kotouč, Archilab s.r.o. – vyzván k úpravám protokolu o měření 

 Jaroslav Petele, Conversio s.r.o. – přijat bez připomínek 

Během hodnoceného období zaniklo nebo bylo zrušeno členství těmto dosavadním členům 
Asociace: 

 Ondřej Hec. 

 Kamil Kunc 

 Ing.Libor Hanuš 

Počet členů Asociace ke dni 17.5.2013 (před zasedáním valné hromady) je 35. Jmenný seznam 
je zveřejněn na webových stránkách Asociace. 

Vyhodnocení srovnávacího měření z 12.-13.1.2012 

Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení proběhlo v rámci druhého zasedání valné 
hromady Asociace 12. – 13.1.2012 v Koberovech. Srovnávacího měření se zúčastnilo 14 
techniků (členů Asociace) a 13 měřicích zařízení (4 různé typy). Celkem bylo realizováno 13 
testů. Účastníci měřili za srovnatelných podmínek stejnou budovu ve stejném stavu (příprava 
budovy před měřením zajištěna organizátory). Sledovala se především variabilita výsledků mezi 
účastníky a vzájemný soulad dílčích výsledků odevzdaných jednotlivými účastníky. 

Výsledky srovnávacího měření byly statisticky vyhodnoceny, o výsledcích měření byla 
vypracována zpráva, která je k dispozici na webových stránkách Asociace. Z rozhodnutí rady 
Asociace je zpráva anonymní, identifikace dílčích testů je číselně kódována. Číselný kód 
příslušného dílčího testu byl zaslán individuálně každému z účastníků srovnávacího měření 
(tento postup bude používán i nadále). Případné nedostatky nebo nesrovnalosti byly řešeny 
s každým účastníkem individuálně.  

Výsledky srovnávacího měření mimo jiné ukázaly systematicky odlišné výsledky u jednoho 
z ověřovaných typů měřicích zařízení. Analýzy výsledků ukázaly, že se pravděpodobně jedná o 
chybu softwaru pro vyhodnocení naměřených výsledků. Členové Asociace, kteří tento typ 
zařízení používají, byli o problému informováni a vyzváni k jeho řešení ve spolupráci 
s výrobcem zařízení a radou Asociace. 

Kontrola správnosti měření v rámci dotačního programu 
Zelená úsporám 

Státní fond životního prostředí (SFŽP) se obrátil na radu Asociace s prosbou o pomoc při 
kontrole protokolů o měření vzduchotěsnosti realizovaných pro účely dotačního programu 
Zelená úsporám (ZÚ). Kromě jiných otázek se jednalo zejména o nejasnosti týkající se přípravy 
budovy před měřením, především stavu a způsobu utěsnění výlezu do půdního prostoru, 
přivětrávacích otvorů a vymetacích dvířek komínů. V souladu s „Upřesněním podmínek pro 
měření vzduchotěsnosti budov“ (vnitřní dokument Asociace – doporučená pravidla pro přípravu 
budov před měřením) vypracovala rada Asociace odpovědi na otázky zástupců SFŽP a 
upřesnila stanovisko ke stavu a způsobu přípravy výlezu do půdního prostoru a netěsných 
prvků v plášti komínových těles (platí pro účely ZÚ a přípravu budovy odpovídající metodě B 
podle ČSN EN 13829): 

 výlez do půdního prostoru má být v okamžiku měření nainstalován 

 funkční spára mezi rámem a výklopným křídlem výlezu má být pouze uzavřena, nikoli 
utěsněna 
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 připojovací spára nesmí být utěsněna 

 komín má být v okamžiku měření nainstalován 

 komínový průduch má být utěsněn 

 komínová dvířka mají být uzavřena, nikoli utěsněna 

 nasávací otvory pro větrání prostoru mezi plášti komína mají být ponechány bez úprav 
(neutěsňují se) 

V návaznosti na řešení těchto otázek vypracovala rada Asociace, na žádost zástupců SFŽP, 
nástroj pro kontrolu protokolů o měření. Jedná se o formulář MS excel, který má stejnou 
strukturu, jako „Protokol o měření průvzdušnosti (pasivní rodinné domy)“ používaný 
(předepsaný) pro účely ZÚ. Kontrolní formulář obsahuje informace o tom, které vstupní údaje a 
výsledky testu je potřeba kontrolovat. Jednotlivá políčka vyplňovaná měřicím technikem jsou 
doplněna komentářem s upřesňujícími informacemi (typicky rozmezí přípustných nebo naopak 
nepřípustných hodnot). Zvýrazněna jsou políčka s údaji, které je potřeba kontrolovat zvláště 
pečlivě. 

Kontrola činnosti členů Asociace 

Rada Asociace opakovaně zaznamenala nedostatky v protokolech o měření vystavených 
jedním ze členů Asociace. Povaha zjištěných nedostatků vyvolává obavy z vážných nedostatků 
ve způsobilosti měřícího technika a/nebo snahy o záměrné zkreslení výsledků. Rada Asociace 
případ vyšetřuje ve spolupráci se zástupci SFŽP. Pokud podrobnější kontrola protokolů prokáže 
závažné pochybení, bude zahájeno disciplinární řízení. Příslušný technik byl o situaci radou 
Asociace předběžně informován. 

Příprava systému kontroly kvality 

Rada Asociace průběžně pracuje na přípravě systému kontroly kvality činnosti členů Asociace. 
Tento dílčí úkol byl prioritním cílem rady Asociace v hodnoceném období, jehož řešení bylo 
věnováno největší úsilí. Cílem systému je zajistit především: 

 jednotnou, vysokou, kvalitativní úroveň služeb poskytovaných členy Asociace 

 vysokou spolehlivost a minimální variabilitu výsledků měření  

 odpovídající úroveň vědomostí a praktické způsobilosti měřicích techniků 

 odpovídající kvalitu a technickou způsobilost používaných měřicích zařízení 

 ochranu zájmů klientů s možností řešení případných nedostatků a chyb 

 průběžné sledování a zajištění odpovídající úrovně kvality poskytovaných služeb v čase 

 průběžné sledování vývoje vzduchotěsnosti budov v ČR  

Tyto dílčí cíle by měly být zajištěny především pomocí těchto prostředků: 

 kontrola vědomostí, praktické způsobilosti a dosavadní činnosti uchazeče při vstupu do 
systému 

 pravidelná, průběžná kontrola odborné a kvalitativní úrovně činnosti uchazeče 

 pravidelná, průběžná kontrola praktické způsobilosti uchazeče (mimo jiné účastí na 
srovnávacím měření) 

 pravidelná, průběžná kontrola technické způsobilosti měřicího zařízení (mimo jiné účastí na 
srovnávacím měření, ověřením, kalibrací zařízení) 

 pravidelný, průběžný sběr výsledků činnosti jednotlivých členů 

Rada Asociace zatím neuvažuje o zavedení jednotného vzdělávacího programu jako přípravy 
pro vstup do systému kontroly kvality. 

Z důvodu zajištění nezávislosti a objektivity by měla být kontrola kvality zajištěna třetí stranou. 
Rada asociace prověřovala tyto možné přístupy k řešení systému kontroly kvality ve spolupráci 
s vybranými partnery: 

 akreditace laboratoře nebo osoby (měřícího technika) zajištěná akreditačním orgánem 
(Český institut pro akreditaci) 
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 certifikace měřících techniků zajištěná certifikačním orgánem (Dům techniky Ostrava, 
Česká metrologická společnost) 

 systém vlastní certifikace s kontrolou kvality zajištěnou nezávislým orgánem (Výzkumný 
ústav pozemních staveb) 

 kontrola odborné způsobilosti techniků a technické způsobilosti zařízení pomocí 
srovnávacího měření s laboratoří akreditovanou k tomuto účelu (Dekprojekt, Technický a 
zkušební ústav stavební, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský) 

 akreditace Asociace Blower Door CZ jako jedné zkušební laboratoře zajištěná akreditačním 
orgánem (Český institut pro akreditaci) 

V hodnoceném období proběhla řada jednání se zástupci vybraných organizací, které přicházejí 
v úvahu jako potenciální partneři pro přípravu a garanci systému kontroly kvality. Výstupy 
z těchto jednání rada průběžně vyhodnocovala a diskutovala při svých zasedáních. Na základě 
výsledků bylo připraveno porovnání jednotlivých možností, které má sloužit jako podklad pro 
jednání valné hromady (viz přílohu k této výroční zprávě). Konečná volba z prověřovaných 
možností a další postup by měly být odhlasovány valnou hromadou Asociace. 

Z dosavadních výsledků je zřejmé, že partnerské organizace mohou navrhnout postup kontroly 
kvality a organizačně zajistit jeho praktickou aplikaci (většinou na základě ověřených nebo 
standardizovaných postupů), avšak Asociace, nezávisle na vybraném systému, bude muset 
upřesnit některá kvalitativní kritéria, pravidla činnosti a způsob jejich kontroly (neboť vyžadují 
specifické odborné znalosti). Rada Asociace začala rámcově připravovat některé podklady již 
v hodnoceném období.  

Příprava podmínek měření vzduchotěsnosti v rámci dotačního 
programu Nová zelená úsporám  

Zástupci SFŽP požádali radu Asociace o pomoc při přípravě podmínek pro měření 
vzduchotěsnosti v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Jednalo se 
především o řešení těchto otázek: 

 zajištění odborné způsobilosti měřicích techniků  

 zajištění kvality měření, spolehlivosti a vzájemné porovnatelnosti výsledků 

 volba způsobu kontroly vzduchotěsnosti v rámci vybraných oblastí podpory programu NZÚ 

 stanovení limitní úrovně vzduchotěsnosti pro jednu z oblastí podpory programu NZÚ 

Možnosti řešení byly projednávány společně se zástupci SFŽP a během zasedání rady 
Asociace. Na základě výsledků vypracovala rada Asociace svá stanoviska k řešení problémů 
jako doporučení pro zástupce SFŽP. 

Rada asociace doporučila zástupcům SFŽP zavést seznam měřicích techniků oprávněných 
k měření vzduchotěsnosti budov v rámci NZÚ. V souladu s etickým řádem, stanovami Asociace 
a dosavadními výsledky přípravy systému kontroly kvality definovala rada Asociace pro tyto 
účely podmínky na měřicí techniky a měřicí zařízení, pro zařazení do takového seznamu (viz 
přílohu k této výroční zprávě). Rada Asociace doporučila rovněž: 

 průběžnou kontrolu plnění těchto podmínek během trvaní programu NZÚ se zavedením 
sankcí při zjištění rozporů 

 navázání zařazení do seznamu na připravovaný systém kontroly kvality činnosti členů 
Asociace, jakmile bude dokončen a zaveden 

Pro zajištění kvality měření a spolehlivosti výsledků přislíbila rada Asociace vypracování 
jednotných pravidel měření pro účely NZÚ. Při řešení bude využito platných vnitřních pravidel 
Asociace („Upřesněním podmínek pro měření vzduchotěsnosti budov“) .  

V otázce způsobu kontroly vzduchotěsnosti doporučila rada Asociace kontrolovat 
vzduchotěsnost měřením podle ČSN EN 13829 v těch oblastech podpory NZÚ, kde se počítá 
s instalací mechanických větracích systémů, zejména pokud mají být vybaveny zařízením pro 
zpětné získávání tepla (ZZT, tzv. rekuperace). Rada Asociace nedoporučila kontrolní postupy 
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založené na ověření projektové dokumentace nebo vizuálním ověření vzduchotěsnicích 
opatření na stavbě (viz přílohu k této výroční zprávě). 

Pro účely stanovení limitní úrovně vzduchotěsnosti pro jednu z oblastí podpory programu NZÚ 
vypracovala rada Asociace dvě výpočtové studie. Na základě výsledků doporučila rada 
Asociace zástupcům SFŽP vhodný rozsah limitní hodnoty n50 pro daný účel. 

Organizace zasedání valné hromady Asociace 

Třetí zasedání valné hromady Asociace bylo naplánováno 17. – 18.5.2013 v Pardubicích. Místo 
konání bylo zvoleno tak, aby bylo dobře dostupné pro většinu členů. Součástí zasedání bude 
rovněž srovnávací měření techniků a měřicích zařízení. V rámci přípravy  zasedání valné 
hromady rada Asociace:  

 zajistila prostory pro jednání a srovnávací měření 

 zajistila ubytování účastníků  

 vypracovala program zasedání.  

 vypracovala podklady k jednání, zejména shrnutí dosavadních výsledků přípravy systému 
kontroly kvality (porovnání ověřovaných možností – viz přílohu k této výroční zprávě). 

Mezinárodní spolupráce 

Zástupci rady se snaží rozvíjet spolupráci mezi poskytovateli měření vzduchotěsnosti také na 
mezinárodní úrovni a v rámci těchto aktivit mimo jiné reprezentují Asociaci Blower Door CZ 
v Evropském výboru asociací pro vzduchotěsnost (Eurpean airtightness association comitee, 
EAAC). Cílem této organizace je ... Činnost organizace EAAC je součástí projektu TightVent 
Europe. Bližší informace o náplni a výsledcích její činnosti jsou k dispozici na webovém portálu 
tohoto projektu (www.tightvent.eu). Přínosem spolupráce v rámci EAAC je v současné době 
především:  

 přístup k aktuálním informacím o činnosti podobných organizací v Evropě 

 možnost navázání činnosti Asociace na současné trendy v oblasti  

Jedním z konkrétních výsledků této mezinárodní spolupráce je vydání publikace „Building air 
leakage databases in energy conservation policies: Analysis of selected initiatives in 4 
European countries and the USA“. Tato publikace shrnuje důvody, postupy a dosavadní 
zkušenosti se sběrem výsledků měření a budováním databází údajů o vzduchotěsnosti budov 
ve čtyřech evropských zemích a USA. Publikace mimo jiné ukazuje, že systematické 
shromažďování naměřených naměřených údajů o vzduchotěsnosti budov je aktuálním 
tématem, odborníci z řady zemí jej považují za přínosné. Publikace je k dispozici na webovém 
portálu projektu TightVent Europe. 

Databáze výsledků měření vzduchotěsnosti budov v ČR budovaná Asociací Blower Door CZ je 
v publikaci rovněž zastoupena. Mimo to byla česká databáze prezentována také v rámci 
mezinárodního on-line semináře věnovaného tomuto tématu (AIVC – TightVent webinar „The 
need for structured air leakage databases in energy conservation and building policies“, 
25.5.2012). 

Aktuálně řešeným tématem v rámci činnosti EAAC je sběr a syntéza informací o požadavcích 
na vzduchotěsnost, způsobech jejich kontroly a systémech kontroly způsobilosti měřicích 
techniků. 

Řešení organizačních a provozních záležitostí 

V hodnoceném období řešila rada asociace mimo jiné tyto další provozní a organizační 
záležitosti: 

 agenda členů Asociace 

 úpravy webových stránek Asociace 
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Příloha 1  

Ověřované varianty systému kontroly kvality činnosti měřicích 

techniků 
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Příloha 2  

Požadavky na techniky a měřicí zařízení zajišťující měření 

vzduchotěsnosti budov v rámci dotačního programu Nová 
zelená úsporám 

Níže uvedený soupis požadavků na měřící techniky a měřicí zařízení je doporučením členů 
rady Asociace Blower Door CZ. Vychází z podmínek členství v Asociaci a dosavadních 
zkušeností s kontrolou kvality služeb poskytovaných jejími členy. U některých požadavků je 
uveden také doporučený způsob prokazování.  

Doporučujeme, aby: 

 technik, který není schopen tyto požadavky splnit a/nebo doložit nebyl zapsán do seznamu 
techniků oprávněných k měření vzduchotěsnosti budov v rámci programu Zelená úsporám 

 technik, který v době platnosti programu porušil podmínky stanovené těmito požadavky, byl 
z tohoto seznamu vyřazen a aby testy realizované od okamžiku porušení podmínek byly 
prohlášeny za neplatné 

Rada Asociace současně nabízí pomoc při hodnocení žádostí o zařazení do seznamu 
oprávněných měřících techniků a při průběžném hodnocení kvality jejich služeb. 

požadavek doporučený způsob prokazování 

Měřící technik dodržuje základní etická pravidla a zásady 
dobré praxe, které se vztahují k oboru jeho činnosti 

neprokazuje se, ale porušení této 
podmínky může být důvodem 
k vyloučení ze seznamu… 

Měřící technik má prokazatelně alespoň dvouletou praxi 
v oblasti měření vzduchotěsnosti budov 

čestné prohlášení s výkazem 
práce a s doložením dokumentů 
(protokoly o měření) 

Měřící technik používá k měření vzduchotěsnosti 
výhradně zařízení komerčně dodávaná jako sestava 
přístrojů určená k měření vzduchotěsnosti budov, nejlépe 
zařízení typu blower door, splňující požadavky ČSN EN 
13829. 

doložení informací o měřicím 
zařízení, jeho součástech a 
výrobci 

Přesnost zařízení pro měření tlakového rozdílu a 
objemového toku vzduchu musí být pravidelně ověřována 
s periodou 12 měsíců nebo kratší. Ověření je možné 
zajistit: 

 buď u akreditované laboratoře 

 nebo u výrobce zařízení případně u společnosti, která 
tuto službu pro výrobce zajišťuje   

předložení platných protokolů o 
ověření 

Měřící technik (jako OSVČ) nebo jeho zaměstnavatel je 
vlastníkem měřicího zařízení 

 

Měřící technik se pravidelně účastní srovnávacích měření 
v periodě 24 měsíců nebo kratší. Doporučuje se, aby 
minimální počet účastníků srovnávacího měření byl 10 
osob s 10 zařízeními. 

potvrzení o účasti, výsledky 
srovnávacího měření 

Měřící technik je od 1.1.2014 certifikovanou osobou nebo 
akreditovanou osobou pro měření vzduchotěsnosti budov  

předložení platného certifikátu 
nebo osvědčení o akreditaci 

 
Poznámky:  

 požadavky uvedené v tabulce je možné považovat za splněné u subjektů, které již 
v současné době disponují akreditací pro měření vzduchotěsnosti budov a současných 
členů Asociace Blower Door CZ, pokud splňují podmínku dvouleté praxe. 

 případné zájemce o srovnávací měření doporučujeme odkazovat na srovnávací měření 
pravidelně organizovaná Asociací Blower Door CZ 
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Příloha 3  

Stanovisko rady Asociace Blower Door CZ k některým otázkám 

souvisejícím s kontrolou vzduchotěsnosti v rámci dotačního 
programu Nová zelená úsporám 

Výběr z textu připraveného pro SFŽP 

Potřeba kontroly vzduchotěsnosti budov vybavených mechanickým 

větráním se ZZT 

Správná funkce větracích systémů, zejména pokud jsou vybaveny zařízením pro zpětné 
získávání tepla (ZZT) je podmíněna dostatečnou vzduchotěsnost obálky budovy. Toto 
stanovisko vychází z výsledků mezinárodního výzkumu, který byl v minulých letech veden mimo 
jiné také v souvislosti s přípravou Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/81/ES o 
energetické náročnosti budov a je podle našeho názoru v souladu se současným stavem 
poznání. 

Nadměrná infiltrace vzduchu netěsnostmi v obálce budovy vede ke zvýšení tepelné ztráty 
větráním (infiltrující vzduch neprochází výměníkem ZZT) a zvýšení rizika kondenzace vodní 
páry uvnitř skladby stavebních konstrukcí s dopadem na jejich spolehlivost a životnost. 
Domníváme se, že z těchto důvodů je potřeba u budov vybavených větracím systémem se ZZT 
zajistit dostatečnou vzduchotěsnost obálky budovy vždy, bez ohledu na to, zda se jedná o 
novostavbu nebo rekonstrukci. Domníváme se, že požadavek na správnou funkci větracího 
zařízení, zajištění energetické efektivnosti při provozu budovy a zajištění spolehlivosti a 
životnosti stavebních konstrukcí platí v obou případech shodně. 

Proto doporučujeme, aby vzduchotěsnost obálky budovy byla v rámci programu Nová zelená 
úsporám (NZÚ) kontrolována ve všech případech, kdy má být budova vybavena větracím 
systémem se ZZT – tedy u novostaveb i u rekonstrukcí. Pro účely této kontroly doporučujeme 
stanovit limitní úroveň vzduchotěsnosti vyjádřenou pomocí nejvýše přípustné hodnoty intenzity 
výměny vzduchu při 50 Pa, n50.  

... vynechaný text ... 

Způsob kontroly limitní hodnoty n50 

Doporučujeme, aby splnění limitní hodnoty n50 bylo prokazováno měřením vzduchotěsnosti 
obálky budovy postupem podle ČSN EN 13829 a doplňujících pokynů, které mohou být pro 
tento účel vypracovány (rada Asociace nabízí spolupráci při vypracování doplňujících pokynů).  

Zajištění dostatečné vzduchotěsnosti by nemělo být posuzováno pouze na základě kontroly 
projektové dokumentace a/nebo na základě vizuální kontroly realizace vzduchotěsnicích 
opatření na stavbě. Tento způsob kontroly považujeme za nevhodný. 

... vynechaný text ... 

Poznámky k hodnocení energetických úspor  

Doporučujeme, aby pro hodnocení energetických úspor dosažených jak snížením tepelných 
ztrát prostupem (např. při zateplení, výměně oken apod.), tak snížením tepelných ztrát větráním 
(instalací větracího systému se ZZT) byla používána kritéria, která zohledňují oba druhy 
tepelných ztrát (např. měrná potřeba tepla na vytápění). Kritéria, která zohledňují pouze tepelné 
ztráty prostupem (např. průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy) považujeme za 
nevhodná pro tyto účely. Doporučujeme, aby metody pro výpočet kritéria pro hodnocení 
energetických úspor zohledňovaly také vliv vzduchotěsnosti na tepelnou ztrátu větráním, 
protože se může jednat o podstatnou položku v tepelné bilanci budovy. Připomínáme, že 
soustava platných technických norem používaných pro výpočet tepelných vlastností budovy 
obsahuje vhodné zjednodušené postupy (např. ČSN EN ISO 13789). Metody, které vliv 



Asociace Blower Door CZ   
 

vzduchotěsnosti na potřebu tepla na vytápění nezohledňují, považujeme za nevhodné pro tento 
účel.  

Pro účely hodnocení energetických úspor dosažených při rekonstrukci budovy doporučujeme 
zavést vhodně zvolené hodnoty n50 pro budovu v původním stavu a pro budovu po rekonstrukci. 
Tyto výchozí hodnoty by se použily v případě, že by nebyly k dispozici hodnoty zjištěné 
měřením.  

... vynechaný text ... 

 

 

 


