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Hodnocené období 

Tato výroční zpráva byla připravena pro osmé zasedání valné hromady Asociace Blower Door 
CZ z.s. ( dále asociace) v termínu 4. prosince 2019. Shrnuje výsledky činnosti v období mezi 
sedmým a osmým zasedáním valné hromady, tedy od 13.12.2018 do 4.12.2019. 

Rada asociace 

Složení rady 

V hodnoceném období pracovala rada asociace v tomto složení: 

 Stanislav Paleček – předseda 

 Jiří Novák 

 David Bečkovský 

 Jiří Krejča 

 Zbyšek Kubíček 

V hodnoceném období pracovala rada v neměnném složení a za aktivní účasti 4 jejích členů. 
David Bečkovský se jednání rady v roce 2019 nezúčastňoval. 

Činnost rady 

Rada řešila své úkoly průběžně, především pomocí e-mailové komunikace. Jednání rady 
proběhla v těchto termínech: 

 5.2.2019 - on line video konference za účasti 3 členů rady 

 26.3.2019 - on line video konference za účasti 4 členů rady 

 12.11.2019 – on line video konference za účasti 4 členů rady 

 2.12.2019 - on line video konference za účasti 4 členů rady  

Přehled řešených úkolů 

V hodnoceném období řešila rada asociace především tyto úkoly: 

 kontrola činnosti členů asociace 

 příprava a organizace srovnávacího měření 2019 

 vyhodnocení srovnávacího měření včetně řešení připomínek k jeho závěrům  

 příprava systému ověřování odborné způsobilosti - autorizace  

 organizace workshopu A.BD.CZ a Stefanie Rolfsmeier  

 revize ČSN 73 0540-2 

 návrh pravidel pro kalibraci měřicích přístrojů 

 spolupráce s CPD 

 příprava a organizace valné hromady 2019 

 ostatní organizační a provozní záležitosti 
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Kontrola činnosti členů asociace a změny 

členství v asociaci 

V hodnoceném období byla podána jedna, dodatečná, přihláška do asociace.  

 Luděk Vyhnálek, FOR PASSIVE s.r.o., Nasobůrky 167, 783 21, Litovel - na základě již 
dříve splněných podmínek je členství schváleno v souladu s hlasováním na VH 2017.  

 Jiří Kukačka, CIUR, a.s., Mádrova 3033/5, 143 00 Praha 4 – přihláška podána 
3.12.2019, SM absolvoval v roce 2019 

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

 Leoš Martiš - ukončil členství a měření v souvislosti se změnou pracovního zařazení 

V hodnoceném období rada asociace neřešila, žádnou stížnost na činnost členů asociace. 

Kontrola činnosti členů asociace byla provedena dle závazných pravidel správné praxe dle čl.12 
odst.1) stanov přijatých valnou hromadou dne 26.5.2016: 

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

sledované období 
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 

Kontrolu se nepodařilo splnit v plánovaném termínu do 31.3.2019, proto byla prováděna 
v průběhu roku před konáním VH. Z uvedeného důvodu budou členové u nichž byly shledány 
nedostatky vyrozuměni současně s kontrolou v následujícím roce do 30.4.2020. 

K datu jednání VH tj. 4.12.2019 je 21 evidovaných členů asociace. Z uvedeného počtu splňuje:   

a) Účastnit se minimálně jednou za sledované období srovnávacího měření 
         17 členů  

b) Prokázat pravidelnou kalibraci svého měřícího zařízení minimálně jedenkrát za 
sledované období       17 členů 

c) Prokázat vlastní aktivní měřící práce v rozsahu minimálně pět měření za sledované 
období         10 členů 

d) Účastnit se tvorby národní databáze měření průvzdušnosti vkládáním výsledků měření 
souhrnně jedenkrát za sledované období    9 členů 

Nedílnou součástí povinností členů asociace je řádné placení členských příspěvků. Tuto 
povinnost za období od minulé VH splnilo     17 členů 

 

Vyhodnocení srovnávacího měření 

Srovnávací měření probíhalo od 27.5. do 28.5. 2019 ve tzv. vzorovém rodinném domě 
společnosti Atrea, který je součástí souboru pasivních rodinných domů vybudovaných 
společností Atrea v Koberovech. Rada asociace děkuje vedení společnosti Atrea za podporu a 
poskytování infrastruktury pro srovnávací měření. 

Srovnávací měření bylo realizováno v souladu s platnými Pravidly srovnávacího měření 
techniků a měřicích zařízení Asociace Blower Door CZ. Srovnávacího měření se zúčastnilo 
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celkem 9 techniků a 8 měřicích zařízení různých typů. V roce 2019 se srovnávací měření 
poprvé realizovalo na dvou úrovních průtoku vzduchu: 

 průtok vzduchu q50 ≈ 240 m
3
/h (budova bez úprav) 

 průtok vzduchu q50 ≈ 1000 m
3
/h (budova upravena vložením zvláštní clony se záměrnými 

otvory do jednoho z oken) 

Výsledky dílčích zkoušek se hodnotily pro každou úroveň samostatně. Úspěšná účast na 
srovnávacím měření byla podmíněna splněním podmínek podle Pravidel na obou úrovních,  
240 m

3
/h i 1000 m

3
/h. Např. nesplnění jedné podmínky úspěšné účasti podle pravidel na jedné 

úrovni znamená neúspěšnou účast na srovnávacím měření.  

Podmínky úspěšné účasti nesplnili dva účastníci z těchto důvodů: 

 potíže s ovládáním měřicího zařízení, zkouška nedokončena (první vyloučený technik) 

 chyba při měření teplot - neshoda se záznamem zkušební komise (druhý vyloučený 
technik) 

Druhý vyloučený technik požádal o přezkoumání závěrů srovnávacího měření s tím, že 
teploměr, který považuje za zdroj chyby při měření teploty, nechá v nejkratší lhůtě zkalibrovat, 
případně opravit. Rada asociace požadavek přezkoumala. Zjistila, že závěr srovnávacího 
měření je v souladu s platnými pravidly srovnávacího měření a proto není důvod jej měnit. Rada 
však (jako v podobných případech v minulosti) přiznala technikovi podmínečné členství v 
asociaci. Podmínkami členství jsou: 

 zjištění a odstranění příčiny chybného měření teploty (s využitím kalibrace teploměru) do 
příštího srovnávacího měření 

 úspěšná účast na příštím srovnávacím měření 

Při vyhodnocení srovnávacího měření se mimo jiné vyskytly nejasnosti se zaokrouhlováním 
koeficientu determinace r

2
. Rada asociace proto upřesní požadovaný způsob zaokrouhlování a 

odpovídajícím způsobem upraví pravidla pro srovnávací měření. 

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). Účastníci 
srovnávacího měření obdrželi vyúčtování formou výzvy k úhradě. 

Příprava systému ověřování odborné 

způsobilosti - autorizace 

Rada asociace navrhla rámcové okruhy otázek pro zkoušku odborné způsobilosti. Vzhledem k 
řešení jiných úkolů s vyšší prioritou (především revize ČSN 73 0540-2) byly další kroky přípravy 
systému v hodnoceném období dočasně pozastaveny. Rada asociace navrhuje uspořádat 
zkušební otázky do těchto okruhů: 

 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) 
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Workshop A.BD.CZ 

Rada asociace uspořádala na začátku července pro své členy workshop na téma vybrané 
problémy a pokročilé postupy při měření vzduchotěsnosti budov. Radě asociace se podařilo 
zajistit, aby hlavním lektorem workshopu byla Stefanie Rolfsmeier ze společnosti BlowerDoor 
GmbH, členka představenstva Profesního sdružení pro vzduchotěsnost budov (FLiB) a členka 
organizaci TightVent Airtightness Associations Committee (TAAC). Stefanie Rolfsmeier je 
jedním z předních evropských expertů v oblasti měření vzduchotěsnosti budov. Má bohaté 
praktické zkušenosti, především s měřením méně obvyklých budov (velmi těsných, rozsáhlých, 
výškových apod.). Stefanie Rolfsmeier vystoupila na workshopu bez nároků na finanční 
odměnu. Jako reciproční službu zařadila rada asociace na přání Stefanie Rolfsmeier do 
programu workshopu také demonstraci srovnávacího měření. Organizace workshopu je jedním 
z výsledků mezinárodní spolupráce asociace. 

Workshop proběhl ve školicím středisku firmy Atrea v Koberovech 3. a 4. 7. 2019 v souladu s 
plánovaným programem. Náplní prvního dne byla praktická ukázka (simulace) srovnávacího 
měření A.BD.CZ, které se aktivně zúčastnila i Stefanie Rolfsmeier, a praktická ukázka 
pokročilých postupů při měření vzduchotěsnosti, kterou vedla Stefanie Rolfsmeier. Proběhla 
také diskuse nad možností úprav softwaru pro ovládání měřicích zařízení typu Minneapolis 
Blower Door. Stefanie Rolfsmeier si zaznamenala připomínky a podněty členů asociace a 
přislíbila, že je předá tvůrcům softwaru ze společnosti TEC. Během druhého dne proběhlo 
několik přednášek na téma stav legislativy v oblasti měření vzduchotěsnsti budov v ČR a SRN a 
pokročilé postupy měření vzduchotěsnosti budov, např. v podmínkách silného větru (zajistili S. 
Rolfsmeier a J. Novák). 

Účastníci workshopu během celé akce živě diskutovali jak se Stefanie Rolfsmeier, tak mezi 
sebou navzájem. Výměna názorů a zkušeností byla velmi intenzivní, celá akce proběhla ve 
velmi přátelské atmosféře. Součástí workshopu byl také společenský program - společná 
večeře. Workshop byl zakončen malým festivalem krátkých uměleckých filmů na téma měření 
vzduchotěsnosti budov. ČR reprezentoval snímek Mistrál Viktora Zwienera. 

Revize ČSN 73 0540-2 

Od jara 2018 probíhá revize normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Požadavky. Autoři 
návrhu nového textu normy mimo jiné upravili také požadavky na celkovou vzduchotěsnost 
budov. Asociace vstoupila do procesu revize normy jako účastník připomínkového řízení. 
Zastupováním asociace při jednáních s Čas a TNK 43 byl pověřen Jiří Novák, který je současně 
autorem návrhu nového textu kap. 7. Z dosavadního průběhu revize je zřejmé, že: 

 rada asociace sleduje proces a hájí zájmy asociace 

 dosud se daří implementovat stanoviska a potřeby členů asociace do vznikajících předpisů 

 TNK 43 má zájem aktivně spolupracovat na vzniku systému kontroly způsobilosti měřicích 
techniků 

Podrobnější zpráva o průběhu revize ČSN 73 0540-2 je k dispozici k nahlédnutí u rady 
asociace. 

Návrh pravidel pro kalibraci měřicích přístrojů 

Rada asociace navrhuje zavedení povinnosti pravidelné kalibrace teploměrů a mikromanometrů 
v těchto lhůtách: 

 teploměry: jedenkrát za čtyři roky 

 mikromanometry: jedenkrát za dva roky (platí jak pro mikromanometry pro měření tlakového 
rozdílu na obálce měřené budovy, tak pro mikromanometry užívané pro nepřímé stanovení 
průtoku vzduchu) 
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Rada asociace navrhuje zavést kontrolu této povinnosti s platností od příštího srovnávacího 
měření. Rada asociace prozatím nedoporučuje zavést povinnost pravidelné kalibrace pro 
ventilátory (ověření přesnosti stanovení průtoku vzduchu ventilátorem). Podrobnější pokyny pro 
kalibraci a požadavky na kalibrační protokol budou postupně upřesňovány v těchto 
dokumentech: 

 v pravidlech pro realizaci srovnávacího měření 

 v pravidlech správné praxe pro členy asociace 

 v plánované ČSN upřesňující zkušební postup podle ČSN EN ISO 9972 

 v Metodickém pokynu SFŽP pro měření vzduchotěsnosti budov v rámci programu NZÚ 

Rada asociace bude usilovat o to, aby současně s upravenými požadavky na kalibraci přístrojů 
byly do Metodického pokynu znovu zařazeny požadavky na kvalifikaci měřicího technika. 

Spolupráce s CPD 

Rada asociace projednala možnosti spolupráce s CPD. Cílem spolupráce je především:  

 vzájemná podpora při propagaci výstavby pasivních domů s důrazem na výslednou kvalitu 
budovy, především její vzduchotěsnost,  

 šíření vysoce odborných informací o postupech při návrhu, zajišťování a měření 
vzduchotěsnosti budov 

 propagace služeb členů asociace s poukazem na to, že kvalita těchto služeb je ověřována 
jediným systémem pro kontrolu způsobilosti v ČR 

CPD má rozvoj spolupráce vítá. Mají zájem především o. 

 sdílení výsledků měření (databáze)   

 podporu vzdělávacích programů (lektorská činnost) 

 přípravu odborných informací z oblasti vzduchotěsnosti pro zájemce o výstavbu pasivních 
domů 

Ve věci členství asociace v CPD navrhuje rada přijmout prozatím statut sympatizujícího člena. 
Sympatizující člen má právo být informován a vyjadřovat se k činnosti CPD, avšak nemá právo 
není účastníkem na shromážděních a nemá možnost využít stánky CPD pro svoji prezentaci na 
veletrzích. 

Organizace zasedání valné hromady asociace 

Zasedání sedmé valné hromady asociace bylo stanoveno na 4.12. 2019 v Praze. Pro tento účel 
rada: 

 zajistila prostory pro jednání 

 vypracovala program zasedání 

 vypracovala podklady k jednání, zejména: 

 výroční zprávu 
 zprávu o hospodaření 
 vyhodnocení srovnávacího měření Koberovy 2019 

Prostory k jednání poskytla 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 
2019.  Dominantní témata: 

 informace stavu oboru a vývoji legislativy v členských zemích  

 implementace pokynů upřesňujících pravidla pro měření vzduchotěsnosti podle EN ISO 
9972 na národních úrovních 

 nejistota měření - vliv větru, teplotního vztlaku a volby regresní metody  

 vzduchotěsnost rozvodů VZT 

Výsledkem mezinárodní spolupráce v rámci TAAC je mimo jiné také organizace workshopu 
asociace s účastí Stefanie Rolfsmeier. 

 

 

Rada Asociace Blower Door CZ 

Praha dne 4.12.2019 


