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Hodnocené období 

Tato výroční zpráva byla připravena pro sedmé zasedání valné hromady Asociace Blower Door 
CZ z.s. ( dále asociace) v termínu 13. prosince 2018. Shrnuje výsledky činnosti v období mezi 
šestým a sedmým zasedáním valné hromady, tedy od 5.10.2017 do 13.12.2018. 

 

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 scházela velmi nepravidelně ke společnému jednání. Vývoj událostí nevedl 
k vyvolání jednání rady, které nikdo z rady nesvolal. Jednání rady proběhla v těchto termínech: 

 16.10.2018 - Jednání se uskutečnila v budově FSv ČVUT v Praze za přítomnosti 4 
členů rady z toho jeden on-line 

 13.11.2018 – on line video konference za účasti 4 členů rady 
 
 

Přehled řešených úkolů 

V hodnoceném období řešila rada asociace především tyto úkoly: 

 příprava srovnávacího měření 2018 

 příprava pravidel srovnávacího měření 

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

 realizace usnesení VH 2017 

 vyhodnocení srovnávacích měření z 28.5. - 30.5.2018 v Koberovech 

 rozhodnutí o financování srovnávacího měření  

 příprava a organizace valné hromady 2018 

 návrh pravidel pro autorizaci měření vzduchotěsnosti, postup přípravy 

 příprava otázek, témat, úkolů autorizace 

 revize ČSN 73 0540-2 

 příprava interní části webu 

 registr budov, které nesplnily podmínky NZU 

 alternativní způsoby komunikace členů rady 

 organizační a provozní záležitosti 

 organizace zasedání valné hromady asociace 2018 
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Hlavní úkoly rady na další období 

 zpracovat pravidla autorizace a uvést je do života 

 navrhnout jednotný postup kalibrace mikromanometrů (rozsah a počet kontrolovaných 
tlak. rozdílů, atd.) a poptat akreditované laboratoře ke sjednocené kalibraci manometrů  

 spolupráce při revizi ČSN 73 0540-2 

 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. Jiří Vašulka - na základě splnění podmínek bude předloženo ke schválení VH 

 Ing. Jiří Brich - na základě splnění podmínek bude předloženo ke schválení VH 
 

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

 Ing. Jan David – ukončil členství a měření v souvislosti se změnou pracovního zařazení 
 
 

Počet registrovaných členů asociace ke dni 13.12.2018 (před zasedáním valné hromady) je 21. 
Změna formy členství, která vyplynula z jednání valné hromady v roce 2017, stanovuje 
řádnému členu neopominutelné povinnosti, zejména účast na srovnávacím měření jednou za 
dva roky. Tuto povinnost splňuje 16 z 21 registrovaných členů tj. 76% - podrobněji, viz kap. 
Kontrola činnosti členů asociace .   

 

Vyhodnocení srovnávacího měření 

Srovnávací měření probíhalo již tradičně v Koberovech ve dnech 28.5.-30.5.2018 na 
předváděcím domě č. 8 firmy ATREA, která jej pro tento účel asociaci na tuto dobu poskytla. 
Srovnávacího měření se zúčastnilo celkem 15 techniků a 14 měřicích zařízení různých typů. 
Měření absolvovalo 15 členů asociace. Kritéria stanovené pro srovnávací měření splnilo 14 
účastníků srovnávacího měření.  
 
Protože pravidla srovnávacího měření a zejména podmínky úspěšné účasti nebyla dosud 
pevně stanovena, vypracovala rada asociace pravidla pro srovnávací měření. Pravidla byla 
vydána 22.5.2018 jako závazná pro srovnávací měření v tomto roce i v následujících letech. 
Pravidla obsahují především: 
 

 pokyny pro organizaci srovnávacího měření 

 pracovní postup, podle kterého zkušební komise řídí průběh srovnávacího měření 

 pokyny pro vyhodnocení srovnávacího měření 

 podmínky úspěšné účasti na srovnávacím měření 
 
Pravidla jsou dostupná na webových stránkách asociace v sekci ke stažení. 
 
Vyhodnocení výsledků srovnávacího měření bylo rozšířeno o: 
 

 kontrolu měření teploty 

 vzájemné porovnání klimatických podmínek během jednotlivých dílčích zkoušek 
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Cílem kontroly měření teploty je odhalení hrubých chyb při měření teploty (kalibrace teploměrů 
se dosud nekontroluje). Porovnání klimatických podmínek během dílčích zkoušek přispívá 
k objektivnímu posouzení rozptylu výsledků a pomáhá odhalit jeho příčiny. 
 
Kontrola kalibračních protokolů mikromanometrů odhalila značné rozdíly v jejich rozsahu a 
kvalitě. Zdá se, že akreditované laboratoře nepoužívají pro kalibraci tohoto typu přístroje 
jednotný postup. Protokoly o kalibraci (ověření) obsahují navzájem neporovnatelné informace. 
V některých případech jsou uvedené informace nejasné. Rozsah ověřovaných tlakových rozdílů 
se rovněž liší. V některých případech bylo obtížné nebo dokonce nemožné ověřit na základě 
informací uvedených v protokolu, zda přístroj splňuje nebo nesplňuje předepsané požadavky na 
přesnost podle ČSN EN ISO 9972. Z těchto důvodů zařadila rada asociace do plánu své 
činnosti na příští období také přípravu jednotných pravidel pro kalibraci (ověření) měřicích 
přístrojů. Pokud vzniknou jednotná pravidla pro kalibraci (ověření), bude užitečné dojednat 
s některou z akreditovaných kalibračních laboratoří společnou kalibraci jako službu pro členy 
asociace za zvýhodněných podmínek.   
 
Jako v předchozích letech vykazují výsledky dílčích zkoušek závislost na typu měřicího 
zařízení, která souvisí s různou šířkou osazovacího rámu. Rada asociace si je vědoma tohoto 
nedostatku a pokusí se jej v příštím období vyřešit. 
 
Podmínky úspěšné účasti na srovnávacím měření splnilo 14 účastníků srovnávacího měření. 
Jeden z účastníků podmínky nesplnil, neboť výsledek jeho dílčí zkoušky byl vyhodnocen jako 
odlehlá hodnota. V případě některých účastníků, resp. přístrojů se opakovaly nedostatky 
zjištěné v minulých letech, přestože podmínky úspěšné účasti byly splněny. V těchto případech 
bylo splnění podmínek uznáno podmínečně. 
 
Zpráva o výsledcích srovnávacího měření byla zveřejněna na webových stránkách Asociace, 
v sekci ke stažení. Účastníkům srovnávacího měření byl zaslán číselný kód testu pro identifikaci 
výsledku spolu se záznamem kontroly zařízení a pracovního postupu (checklist). Před 
závěrečným vyhodnocením bylo jednotlivým účastníkům odesláno vyúčtování formou výzvy k 
úhradě. 
 
V letošním roce byly náklady na vyhodnocení srovnávacího měření vyfakturovány. 
Zpracovatelem vyhodnocení je Centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze 
(UCEEB). Cena vyhodnocení byla stanovena na 16 000,- Kč včetně DPH. 
 
Rada asociace děkuje firmě ATREA, jejímu řediteli Ing. Petru Morávkovi, CSc. a Ing. Zdeňku 
Zikánovi za několikaletou spolupráci a poskytnutí prostor vzorového domu a školicího střediska. 
 
 

Kontrola činnosti členů asociace 

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

Lze ale konstatovat, že někteří členové neplní povinnosti člena tak, jak byly přijaty na VH 2016 
a VH2017. Jsou to tato závazná pravidla správné praxe dle čl.12 odst.1) stanov přijatá valnou 
hromadou dne 26.5.2016: 

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 činnost v oboru měření vzduchotěsnosti budov v rozsahu 

minimálně pěti realizovaných zkoušek 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 

Kontrola vložení výsledků měření do databáze proběhne jako součást zasedání valné hromady 
13.12.2018. Na základě této kontroly bude na webových stránkách asociace aktualizován 
jmenný seznam členů asociace, kteří splňují podmínky členství. 



Asociace Blower Door CZ  výroční zpráva 2017 – 2018 
 
 

strana 6/8 

 

Příprava systému ověřování odborné způsobilosti - autorizace 

Příprava systému pokračuje postupným upřesňováním konceptu a návrhem zkušebních otázek. 
Zkušební otázky mohou být uspořádány do těchto okruhů (věc je ve vývoji, stav se může 
změnit): 

 vzduchotěsnost budov – její význam a základní souvislosti (vzduchotěsnost, výměna 
vzduchu a větrání v budovách, šíření vodní páry a riziko vlhkostních poruch, energetická 
náročnost budov) 

 základní fyzikální principy důležité pro měření vzduchotěsnosti (vlastnosti vzduchu, šíření 
vzduchu konstrukcí a budovou, aerodynamika budov)  

 základní principy měření tlaku vzduchu, průtoku vzduchu a vzduchotěsnosti budov 

 legislativa a technické předpisy (ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 9972, TNI 73 0329, TNI 73 
0330, Metodický pokyn SFŽP) 

 základy metrologie (nejistota měření, přesnost přístrojů, zdroje chyb při měření 
vzduchotěsnosti budov) 

 praktické aspekty měření vzduchotěsnosti budov (výpočet vztažných hodnot, příprava 
budovy, pracovní postup, vyhodnocení výsledků, detekce netěsností) 

 

Revize normy ČSN 73 0540-2 

V blízké budoucnosti bude s vysokou pravděpodobností zahájena revize normy ČSN 73 0540-
2. Pro asociaci se otevírá šance nabídnout své odborné znalosti a zkušenosti, zejména při 
úpravě kapitoly 7 Šíření vzduchu konstrukcí a budovou. Rada asociace předpokládá aktivní 
účast na jednáních příslušné technické normalizační komise, která se této problematiky budou 
týkat. Rada asociace měla možnost seznámit se s (dosud neveřejným) návrhem. V reakci na 
text tohoto návrhu, s ohledem na vlastní zkušenosti a s ohledem na tendence vývoje v dalších 
zemích, vidí rada asociace tyto podstatné body k projednání: 

 zavedení povinného měření vzduchotěsnosti budov podle ČSN EN ISO 9972 

 stanovení závazné metody měření podle ČSN EN ISO 9972 

 upřesnění pravidel pro měření nad rámec ČSN EN ISO 9972 

 zavedení pravidel pro hodnocení vzduchotěsnosti rozsáhlých budov 

 změna požadavků pro přirozeně větrané budovy 

 změna všech požadavků s ohledem na jednodušší způsob výpočtu objemu budovy  
 

Organizace zasedání valné hromady asociace 

Zasedání sedmé valné hromady asociace bylo stanoveno na 13.12. 2018 v Praze. K jednání 
této sedmé valné hromady rada: 

 zajistila prostory pro jednání 

 vypracovala program zasedání 

 vypracovala podklady k jednání, zejména: 

 výroční zprávu 

 zprávu o hospodaření 

 vyhodnocení srovnávacího měření Koberovy 2018 
 

K jednání byly asociaci poskytnuty prostory FSv ČVUT v Praze. Rada asociace děkuje vedení 
katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze za podporu a poskytování infrastruktury 
pro jednání.  
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Mezinárodní spolupráce 

Asociace Blower Door CZ je členem mezinárodní organizace TAAC (TightVent Airtightness 
Associations Committee) propojující podobná profesní sdružení i nezávislé odborníky 
především z evropských zemí. Cílem činnosti TAAC je především výměna informací a 
zkušeností. Díky účasti v TAAC má asociace přístup k aktuálním informacím o vývoji v oboru. 
Reprezentant Asociace (Jiří Novák) se v roce zúčastnil všech tří webových seminářů 
organizovaných TAAC od poslední valné hromady a setkání zástupců v rámci konference AIVC 
2018.  Dominantními tématy byly: 

 sběr dat, databáze výsledků zkoušek a jejich analýza 

 dlouhodobá spolehlivost vzduchotěsnicích opatření 

 nejistota měření způsobená větrem a teplotním vztlakem 

 přesnost měření průtoku vzduchu a kalibrace ventilátorů 

 vzduchotěsnost rozvodů VZT 
 

 

rada Asociace Blower Door CZ  

dne 13.12.2018 

 


