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Hodnocené období 

Tato výroční zpráva byla připravena pro šesté zasedání valné hromady Asociace Blower Door 
CZ z.s. ( dále asociace) v termínu 5. října 2017. Shrnuje výsledky činnosti v období mezi pátým 
a šestým zasedáním valné hromady, tedy od 26.5.2016 do 5.10.2017. 

 

Rada asociace 

Složení rady 

V hodnoceném období pracovala rada asociace v tomto složení: 

 Stanislav Paleček – předseda 

 Jiří Novák 

 David Bečkovský 

 Jiří Krejča 

 Zbyšek Kubíček 
 

Ve výše zmíněném období pracovala rada v neměnném složení a za aktivní účasti všech jejích 
členů. 
  

 
Činnost rady 

Rada asociace se pravidelně scházela ke společnému jednání. Jednání rady proběhla v těchto 
termínech: 

 25. 7. 2016 

 19. 4. 2017 

 31. 8. 2017 
 

Všechna jednání se uskutečnila v budově FSv ČVUT v Praze za přítomnosti všech členů rady 
 

Přehled řešených úkolů 

V hodnoceném období řešila rada asociace především tyto úkoly: 

 uvedení Metodického pokynu NZÚ do souladu s EN ISO 9972 

 revize členství ve smyslu stanov asociace a pravidelná kontrola k 31.3. běžného roku 

 realizace usnesení VH 2016 

 vyhodnocení srovnávacích měření z 12.6. - 15.6.2017 v Koberovech 

 příprava srovnávacího měření 2017 

 rozhodnutí o financování srovnávacího měření  

 ověření financování systému kontroly kvality a pravidel ověření odborné způsobilosti 
z externích zdrojů 

 záštita konference Dřevostavby v praxi 10, výroba reklamního banneru asociace, 
vyzvaná přednáška – prezentace cílů a výsledků činnosti Asociace (především 
systému kontroly kvality) odborné veřejnosti a specialistům z oblasti návrhu a realizace 
dřevostaveb   

 změna statutu členství a stanovení pravidel ověření odborné způsobilosti – autorizační 
pravidla 

 příprava a organizace valné hromady 2017 

 návrh pravidel pro autorizaci měření vzduchotěsnosti 

 alternativní způsoby komunikace členů rady 

 vydávání zpravodaje pro členy asociace jako nepravidelný občasník 

 organizační a provozní záležitosti 

 organizace zasedání valné hromady asociace 2017 
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Hlavní úkoly rady na další období 

 dokončit pravidla autorizace a uvést je do života 

 podniknout kroky k dalšímu zviditelnění a propagaci asociace 

 zefektivnit jednání rady pomocí prostředků on-line komunikace  

 organizační a provozní záležitosti 
 
 

Změny členství v asociaci 

Na základě předložených dokumentů projednala rada asociace žádosti o členství těchto 
žadatelů: 

 Ing. Jan David – na základě splnění podmínek bude předloženo ke schválení VH 

 Ing. Václav Honsa - na základě splnění podmínek bude předloženo ke schválení VH 

 Martin Patry - na základě splnění podmínek bude předloženo ke schválení VH 

 Ing. František Vlach - na základě splnění podmínek bude předloženo ke schválení VH 
 
 

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

 Ing. Pavel Zeman – ukončil zaměstnání a měření v souvislosti s odchodem do důchodu 

 Ing. Tereza Kalábová – ukončila zaměstnání a související měřící činnost 
 
 

Všichni uvedení odstoupili na základě změny v jejich profesní činnosti, při které již dále 
nepokračovali osobně v měření a nenaplňovali tak stanovy asociace. 

U dalších 13 členů nemá rada informace potřebné k posouzení trvání jejich členství. Rada 
považuje jejich činnost v oboru za ukončenou a tudíž v nesouladu se stanovami asociace. 
Všem byla před jednání valné hromady nabídnuta možnost informovat se na místě jednání 
nebo písemně o možnosti jiné formy členství, která vyplyne z jednání valné hromady 2017 

Počet členů asociace ke dni 5.10.2017 (před zasedáním valné hromady) je 18, z toho 
registrovaných členů 16. Jmenný seznam na webových stránkách asociace bude upraven 
bezprostředně po VH. 

 

Vyhodnocení srovnávacího měření 

Srovnávací měření probíhalo již tradičně v Koberovech ve dnech 12.6.-15.6.2017 na 
předváděcím domě č. 8 firmy ATREA, která jej pro tento účel asociaci na tuto dobu poskytla. 
Srovnávacího měření se zúčastnilo celkem 10 techniků a 10 měřicích zařízení různých typů. 
Součástí srovnávacího měření byl také rozsáhlejší experiment opakovatelnosti a 
reprodukovatelnosti, o jehož výsledcích budou členové prostřednictvím rady asociace 
informováni po jeho vyhodnocení. Měření absolvovalo 9 členů asociace a 1 host z FSv ČVUT v 
Praze. Kritéria stanovené pro srovnávací měření splnili všichni účastníci srovnávacího měření.  
 
Rada asociace děkuje firmě ATREA a jejímu řediteli Ing. Petru Morávkovi, CSc. a Ing. Zdeňku 
Zikánovi za několikaletou spolupráci v poskytnutí prostor ukázkového domu a školicího 
střediska. 
 
Zpráva o výsledcích srovnávacího měření byla zveřejněna na webových stránkách Asociace. 
Účastníkům srovnávacího měření byl dne 25.9.2017 zaslán číselný kód testu pro identifikaci 
výsledku spolu se záznamem kontroly zařízení a pracovního postupu (checklist) Spolu 
s výsledky bylo jednotlivým účastníkům odesláno vyúčtování formou výzvy k úhradě. 
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Kontrola činnosti členů asociace 

V hodnoceném období rada neřešila, žádný oficiální protest nebo stížnost na činnost členů 
asociace. 

Přetrvávajícím problémem je fluktuace členů Asociace. Řada z dřívějších členů není schopna 
nadále plnit členské povinnosti, zejména aktivní činnost měřicího technika a účast na 
srovnávacích měřeních z důvodu vývoje kariéry a změn v náplni práce. Tito členové se často 
věnují činnostem souvisejícím s problematikou vzduchotěsnosti a někteří z nich mají zájem 
zachovat své členství v Asociaci i nadále. Pokračování spolupráce s těmito odborníky je i 
v zájmu Asociace.   

Na základě těchto skutečností a v návaznosti na připravovaný systém ověřování odborné 
způsobilosti rozhodla rada předložit valné hromadě změněné podmínky členství, odstupňování 
kvalifikace a odstupňování účasti na rozhodování jednotlivých členů a umožnit vstup a udržení 
členství širší skupině odborníků a v neposlední řadě i podporovatelů činnosti asociace.  

Vzhledem k připravovaným změnám stanov rada stanovuje doplňující povinnosti členů 
schválené usnesením valné hromady dne 26.5.2016 formou závazných pravidel správné praxe 
dle čl.12 odst.1) stanov takto: 

a) Účastnit se minimálně jednou za sledované období srovnávacího měření 
b) Prokázat pravidelné ověření svého měřícího zařízení minimálně jedenkrát za sledované 

období (ověřením se míní porovnání s etalonem) 
c) Prokázat vlastní aktivní měřící práce v rozsahu minimálně pět měření za sledované 

období 
d) Účastnit se tvorby národní databáze měření průvzdušnosti vkládáním výsledků měření 

souhrnně jedenkrát za sledované období 
e) Sledované období pro účely výkonu práv a povinností člena je dva roky 

Vzhledem k již schváleným povinnostem v přesném znění výše uvedeného textu usnesením 
valné hromady dne 26.5.2016, budou tato pravidla začleněna do usnesení bez dalšího 
hlasování 

 

Příprava systému ověřování odborné způsobilosti 

V průběhu minulých čtyřech let se rada asociace zabývala přípravou systému ověřování 
odborné způsobilosti techniků v měření vzduchotěsnosti. Za tu dobu vyvolala jednání s několika 
subjekty, které se zabývají certifikací činností různým způsobem a v různé úrovni. Během 
těchto jednání byli osloveni: 

 ACM DTO CZ Ostrava s.r.o. 

 Česká metrologická společnost z.s. 

 Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 

 Český institut pro akreditaci, o.p.s. 

 Národní soustavy kvalifikací (NSK2) Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Žádná s oslovených organizací nenaplňovala podmínky stanovené radou. Ty lze shrnou do 
těchto oblastí: 

- metodická a obsahová pomoc při tvorbě certifikačních podmínek 
- možnost ověřit kvalifikační předpoklady osoby i v praxi s měřícím zařízením jako celek 
- dočasnost a ověřitelnost plnění podmínek vydané certifikace 
- přístupná administrace systému v návaznosti s aktuální legislativou 
- cenová přiměřenost  
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Po zvážení nabídky výše zmíněných organizací a účelnosti vynaložených prostředků a sil 
dospěla rada k rozhodnutí, že systém ověřování odborné způsobilosti vytvoří vlastními silami 
s využitím externích konzultantů. V navrženém systému má rada Asociace udílet členům 
autorizaci k měření vzduchotěsnosti podle schématu schváleného valnou hromadou v roce 
2018.  

Prvním krokem učiněným ke splnění tohoto cíle je začlenění takové možnosti do stanov 
asociace úpravou již definované možnosti v čl. 12. Současně byl navržen text pravidel pro 
autorizaci. Tato budou v následujícím období precizována a přizpůsobena potřebám asociace. 
Jejich přijetí a implementace do praxe asociace se očekává průběhu roku 2018. 

Pracovní návrh základních pravidel pro autorizaci měření vzduchotěsnosti 

Rada asociace ustoupila od požadavku na certifikaci techniků další (nezávislou) osobou a po 
zvážení situace navrhuje tento model autorizace techniků. 

 v rámci asociace bude vytvořena autorizační komise 

 o autorizaci se mohou ucházet pouze členové asociace 

 autorizace se skládá z praktického měření, testu teoretických znalostí a odborné diskuzi 
s autorizační komisí   

 autorizace je platná 6 let za podmínky, že se technik zúčastní každé 2 roky 
srovnávacího měření. Po ukončení 6-ti letého období bude následovat přezkoušení 

 srovnávací měření se transformuje ze současné podoby do podoby autorizačního 
měření 

 autorizace bude zpoplatněna 

 úspěšní absolventi budou užívat označení „autorizovaná osoba pro měření 
vzduchotěsnosti“ 

 úspěšní absolventi obdrží certifikát o autorizaci autorizační razítko 
 
 

 

Organizace zasedání valné hromady asociace 

Zasedání šesté valné hromady asociace bylo stanoveno na 5.10. 2017 v Praze. Jako každý rok 
bylo obtížné vybrat nejméně kontroverzní termín s dostatečnou usnášeníschopnou účastí. 
Protože čl. 7 odst. 3) stanov asociace nepříliš přesně definuje povinnou četnost jednání 
kopírující rovněž nekonkrétní ustanovení zákona (OZ), je valné hromadě navržena změna 
tohoto odstavce tak, aby bylo nutno svolat valnou hromadu jedenkrát v kalendářním roce.  
K jednání této šesté valné hromady rada: 

 zajistila prostory pro jednání 

 vypracovala program zasedání 

 vypracovala podklady k jednání, zejména 

o výroční zprávu 
o zprávu o hospodaření 
o návrh stanov se změnami 

 
K jednání byly asociaci poskytnuty prostory FSv ČVUT v Praze. Za tuto již několikaletou 
náklonost rada děkuje jejímu zástupci v našich řadách Ing. Jiřímu Novákovi Ph.D.  
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Mezinárodní spolupráce 

Asociace Blower Door CZ dlouhodobě rozvíjí mezinárodní spolupráci v rámci platformy TAAC 
(TightVent Airtightness Associations Committee, dříve EAAC), jejímž je členem. Aktivně se 
podílí na její činnosti a díky této spolupráci má přístup k aktuálním informacím z oboru (jedná se 
typicky o výsledky výzkumu, zprávy z praxe měřicích techniků, informace o vývoji legislativního 
rámce v ostatních zemích, informace o chystaných odborných konferencí, seminářích apod.). 
V TAAC zastupuje Asociaci Jiří Novák. 

Během sledovaného období spolupracoval zástupce Asociace na sběru informací o vývoji 
situace v oblasti měření vzduchotěsnosti v členských zemích. Tyto informace TAAC pravidelně 
shromažďuje, analyzuje a výsledky formou přehledů prezentuje v mezinárodním odborném 
tisku, konferencích, workshopech apod.  

Zástupce Asociace se zúčastnil všech webových seminářů, organizovaných TAAC v minulém 
období a setkání zástupců členských organizací (physical meeting) v Nottinghamu 12.9.2017. 
Na tomto setkání prezentoval novinky z oblasti měření vzduchotěsnosti budov v ČR a výsledky 
činnosti Asociace, především výsledky srovnávacího měření (předběžný zájem o účast na 
srovnávacím měření projevili zástupci společnosti BlowerDoor Gmbh). Na základě porovnání 
informací o stavu problematiky v ostatních členských zemích lze konstatovat, že systém 
kontroly kvality zavedený Asociací plní dobře svůj účel, podobně jako systémy v zahraničí 
založené na odlišném schématu. Zřetelné jsou však rezervy ve sběru naměřených dat. 
Zahraniční organizace provozující systémy kontroly kvality disponují rozsáhlými databázemi, 
které mimo jiné slouží vykazování a sledování činnosti měřicích techniků.      

 

 

 

 

 

 

rada Asociace Blower Door CZ  

dne 5.10.2017 


