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Hodnocené období 

Tato výroční zpráva byla připravena pro deváté zasedání valné hromady Asociace Blower Door 
CZ z.s. ( dále asociace) v termínu 19. listopadu 2020. Shrnuje výsledky činnosti v období mezi 
osmým a devátým zasedáním valné hromady, tedy od 5.12.2019 do 19.11.2020. 

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 2020 nezúčastňoval. 

Činnost rady 

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

 20.1.2020 - on line video konference za účasti 4 členů rady 

 9.3.2020 - on line video konference za účasti 4 členů rady 

 20.4.2020 – on line video konference za účasti 4 členů rady 

 4.5.2020 – on line video konference za účasti 4 členů rady 

 9.9.2020 – osobní jednání za účasti 4 členů rady 

 9.11.2020 - on line video konference za účasti 4 členů rady 

Přehled řešených úkolů 

V hodnoceném období řešila rada asociace především tyto úkoly: 

 kontrolu činnosti členů asociace 

 upřesnění pravidel pro kontrolu členství v návaznosti na připravovanou autorizaci členů 

 přípravu a organizaci srovnávacího měření 2020 

 změnu termínu srovnávacího měření v návaznosti na nařízení vlády COVID 

 vyhodnocení srovnávacího měření včetně řešení připomínek k jeho závěrům  

 přípravu systému ověřování odborné způsobilosti - autorizace  

 revizi ČSN 73 0540-2 

 přípravu a organizaci valné hromady 2020 

 doplnění rady asociace o nové členy 

 ostatní organizační a provozní záležitosti 

  



Asociace Blower Door CZ  výroční zpráva 2019 – 2020 
 
 

strana 4/8 

Kontrola činnosti členů asociace a změny 

členství v asociaci 

V hodnoceném období byla podána jedna přihláška do asociace a dokončeny podmínky další 
jedné přihlášky 

 Ing. Martin Coufalík, HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s, Fr. Ondříčka 30, 370 01 České 
Budějovice – přihláška podána dne 17.3.2020, SM absolvoval v roce 2020 s negativním 
výsledkem 

 Miroslav Martínek, OSVČ, adresa neuvedena, přihláška podána dne 10.12.2018, o 
neúplnosti přihlášky byl zástupce žadatele vyrozuměn na místě podání, SM absolvoval 
v roce 2020 s pozitivním výsledkem 

Během hodnoceného období zaniklo nebo je navrženo ke zrušení či převodu členství těmto 
dosavadním členům asociace: 

 Ing. Roman Pavelka, DEKPROJEKT s.r.o., Rezkova 1675, 753 01 Hranice – na vlastní 
žádost převod na sympatizujícího člena 

 Ing. Jaroslav Petele, CONVERSIO, spol. s r.o., Dolany 175, 339 01 Klatovy – na vlastní 
žádost převod na sympatizujícího člena 

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

 

Výsledek kontroly členských povinností za období 2019-2020 

ke dni 31.3.2020 

K datu 31.3.2020 bylo 22 evidovaných členů asociace. Z uvedeného počtu splňovalo:   

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

b) Prokázat pravidelnou kalibraci svého měřícího zařízení minimálně jedenkrát za 
sledované období       19 členů 

c) Prokázat vlastní aktivní měřící práce v rozsahu minimálně pět měření za sledované 
období         14 členů 

d) Účastnit se tvorby národní databáze měření průvzdušnosti vkládáním výsledků měření 
souhrnně jedenkrát za sledované období    4 členové 

Nedílnou součástí povinností členů asociace je řádné placení členských příspěvků. Tuto 
povinnost za období od minulé VH do 31.3.2020 splnilo   11 členů 

 

Je na místě, vzhledem k odloženému termínu SM i VH v roce 2020 uvést stav průběžné 
kontroly k datu jednání VH 2020. K datu 19.11.2020 je 22 evidovaných členů asociace. Z 
uvedeného počtu splňuje: 

a) srovnávacího měření …      14 členů  

b) Prokázat pravidelnou kalibraci …    14 členů 

c) Prokázat vlastní aktivní měřící práce …    12 členů 

d) Účastnit se tvorby národní databáze …    12 členů 

 Členské příspěvky …      17 členů 
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Změny členství v Asociaci 

Dosavadní znění stanov nedostatečně upravuje statut sympatizujícího člena asociace ve vztahu 
k členu asociace. Zatímco o přijetí člena rozhoduje valná hromada, sympatizujícího člena 
ustanovuje svým rozhodnutím rada asociace. Není upraven postup převodu člena na statut 
sympatizujícího člena a zánik členství sympatizujícího člena. Stejně tak není jasně deklarováno 
právo hlasování členů a sympatizujících členů. 

Na základě tohoto zjištění rada navrhuje doplnit znění stanov Asociace Blower Door CZ, z.s. 
takto: 

Čl.4 odst.8. Rada asociace má právo převést člena na sympatizujícího člena na jeho 
žádost mezi jednáními valných hromad. O tomto seznámí nejbližší valnou hromadu ve 
zprávě o činnosti    

Čl.5 v textu : 

Člen asociace má právo: 
a) účastnit se jednání valné hromady, 
b) volit orgány asociace, 
c) být volen do orgánů asociace, 
d) obracet se na orgány asociace s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření 
 

doplnit : e) hlasovat o rozhodnutí valné hromady 

v textu : 

Sympatizující člen asociace má právo: 
a) účastnit se jednání valné hromady, 
b) obracet se na orgány asociace s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření  
 
doplnit : c) nemá právo hlasovat o rozhodnutí valné hromady 
 

 

Upřesnění podmínek členství a pravidel pro kontrolu jejich 
plnění 

Rada asociace řešila upřesnění postupu kontroly členství. Pro tento účel připravuje rada 
dokument Pravidla správné praxe. S výhledem na budoucí autorizaci jsou v těchto pravidlech 
zavedeny dva druhy členství (resp. dvě kategorie členů asociace): 

 člen asociace 

 autorizovaný člen asociace 
 
 

Cílem je umožnit členství v asociaci členům, kteří nesplnili některé členské povinnosti, avšak 
mají zájem v Asociaci setrvat a nedostatky postupně napravit (typicky by se jednalo o 
neúspěšnou účast na srovnávacím měření). Členové, kteří by nesplnili některou z členských 
povinností, by nemuseli být z asociace vyloučeni a opětovně přijímáni   (po nápravě 
nedostatků). 
 
Stav přípravy dokumentu Pravidla správné praxe je shrnutý v dalším textu:  
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Členské povinnosti 

Povinnosti členů: 

 dodržovat stanovy asociace,  

 dodržovat etický kodex asociace, pravidla správné praxe a plnit usnesení valné hromady  

 aktivně se podílet na plnění cílů asociace, 

 svědomitě vykonávat funkce v orgánech asociace,  

 platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,  

 dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno asociace. 

Povinnosti autorizovaných členů: 

kromě povinnosti členů mají autorizovaní členové tyto další povinnosti: 

 Zúčastnit se opakovaného autorizačního řízení před vypršením platnosti stávající 
autorizace dle Autorizačních pravidel 

 Účastnit se minimálně jednou za sledované období srovnávacího měření organizovaného 
asociací ABDCZ. Pravidla srovnávacího měření se řídí „Pravidly srovnávacího měření 
techniků a měřicích zařízení Asociace Blower Door CZ“. V rámci tohoto srovnávacího 
měření se prokazuje pravidelná kalibrace svého měřícího zařízení. 

 Prokázat vlastní aktivní měřící práce v rozsahu minimálně pět měření za sledované období  

 Účastnit se tvorby národní databáze měření průvzdušnosti vkládáním výsledků měření 
souhrnně jedenkrát sledované období.  

 

Kontrola plnění členských povinností 

Rada asociace kontroluje plnění povinnosti svých členů 1x ročně. 

Součástí kontroly je: 

1) Kontrola placení členských příspěvků u všech členů + kontrola plateb dalších pohledávek 
(srovnávací měření, autorizace…) 

 kontroluje se, zda byly zaplaceny členské příspěvky a další pohledávky za minulý 
kalendářní rok. 

2) Kontrola platnosti autorizace u autorizovaných členů.  

 pokud některému ze členů skončila autorizace, kontroluje se odevzdání autorizačního 
razítka. Současně se neautorizovaný člen přeřazuje do kategorie „člen Asociace“ 

3) Kontrola účasti autorizovaných členů na srovnávacím měření  

 kontroluje se, zda byla splněna povinnost úspěšně se účastnit minimálně jednou za 
sledované období srovnávacího měření.  

4) Kontrola prokazování aktivní měřící práce u autorizovaných členů 

 kontroluje se, zda byly ve sledovaném období odevzdány protokoly o měření 
 
5) 

 kontroluje se, zda byly ve sledovaném období odevzdány příspěvky do národní databáze 
vzduchotěsnosti.  
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Kontrolní období je definováno takto: 

 sledované období je dva roky a počítá se od 1. 1. do 31. 12. následujícího roku (např. od 1. 
1. 2019 do 31. 12. 2020) 

 členové asociace musí předat podklady ke kontrole podmínek členství do 31.12. toho roku, 
kdy jim končí kontrolní období 

 kontrola podmínek členství proběhne radou asociace v období od 1. 1. do 31. 3. 

 do 31. 3. obdrží členové asociace výsledek kontroly podmínek členství s případnými 
připomínkami 

 do 30. 4. běží lhůta na odstranění případných nedostatků  

 

Vyhodnocení srovnávacího měření 

Srovnávací měření probíhalo od 9.9. do 10.9. 2020 v 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 
celkem 11 techniků a 10 měřicích zařízení dvou různých typů od jediného výrobce (The Energy 
Conservatory). Srovnávací měření se 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 nesplnilo pět účastníků z těchto důvodů: 

 chyba při měření teplot - neshoda se záznamem zkušební komise (čtyři vyloučení účastníci) 

 neshoda mezi odevzdanými údaji (jeden vyloučený technik) 

V posledních několika letech dochází stále častěji k vyloučení účastníků srovnávacího měření 
na základě neshody naměřených teplot s nezávislým záznamem (referenční hodnotou). 
Doporučujeme věnovat postupu měření teploty zvýšenou pozornost. Pravděpodobné příčiny a 
možnosti řešení jsou podrobněji popsány ve zprávě o výsledcích srovnávacího měření. 

Součástí srovnávacího měření byla poprvé kontrola ověření (kalibrace teploměrů). Podmínky 
kontroly úspěšně splnily všechny kontrolované přístroje. Podobně jako v případě tlakoměrů 
však byly zjištěny značné rozdíly v postupu ověření a v kvalitě protokolů pro ověření. Situace by 
měla být v budoucnu řešena vydáním pokynů pro ověřování přístrojů. 

Při vyhodnocení výstupů srovnávacího měření byla zjištěna řada (dosud akceptovaných) 
nedostatků, které se každoročně opakují: 

 nerespektování pravidel pro vyplňování formulářů pro sběr dat 

 nevhodná synchronizace měření teploty se zkouškou vzduchotěsnosti 

 nevhodná volba polohy venkovního odběru tlaku pro měření tlakového rozdílu na obálce 
budovy s ohledem na místní podmínky proudění vzduchu 

 nevhodné stanoviště měřicího technika v průběhu zkoušky s ohledem na potenciální riziko 
ovlivnění proudění vzduchu ventilátorem a výsledku měření průtoku vzduchu 
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Všem členům Asociace se doporučuje seznámit se s výsledky srovnávacího měření a přijmout 
taková opatření, aby se tyto (zbytečné) nedostatky v budoucnu neopakovaly. Společným cílem 
je zvýšení spolehlivosti výsledků a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Podrobnosti jsou 
uvedeny ve zprávě o výsledcích srovnávacího měření. 

Zpráva o výsledcích srovnávacího měření byla zveřejněna na webových stránkách Asociace, v 
sekci ke stažení. Účastníkům srovnávacího měření bude zaslán číselný kód testu pro 
identifikaci výsledku spolu se záznamem kontroly zařízení a pracovního postupu (checklist). 
Účastníci srovnávacího měření obdrží vyúčtování formou výzvy k úhradě. 

 

Příprava systému ověřování odborné 
způsobilosti - autorizace 

Za hodnocené období se rada asociace několikrát zabývala autorizací techniků tzv. 
„Autorizačními pravidly“ , způsoby a  možnostmi přezkušování autorizovaných techniků. 
V současné době jsou „Autorizační pravidla“ dokončena z cca 90%. Další krokem bude 
zpracování obsahu a formy teoretického přezkoušení. 
Cílem je provést první autorizaci v rámci srovnávacího měření 2021. 

 

Revize ČSN 73 0540-2 

Revize ČSN 73 0540-2 nebyla dosud dokončena, vydání normy z roku 2011 je stále platné. 
Probíhá vypořádání připomínek z druhého kola připomínkového řízení. Připomínky Asociace 
byly v prvním i druhém kole připomínkového řízení přijaty. 

 

Organizace zasedání valné hromady asociace 

Zasedání deváté valné hromady asociace bylo stanoveno na 19.11. 2020. Vzhledem 
k probíhající pandemii se rozhodla rada pro distanční formu (videokonference). Účastníci valné 
hromady se připojí na elektronickou platformu, kde proběhne jednání. Hlasování bude také 
probíhat on-line. 

 Pro tento účel rada: 

 zajistila elektronickou platformu pro vedení jednání a hlasování 

 vypracovala program zasedání 

 vypracovala podklady k jednání, zejména: 

 výroční zprávu 
 zprávu o hospodaření 
 vyhodnocení srovnávacího měření Koberovy 2020 
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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 2020 zúčastnil dvou webových seminářů 
organizovaných TAAC od poslední valné hromady a setkání zástupců jednotlivých zemí, které 
se vzhledem k pandemické situaci konalo formou videokonference.  Dominantní témata: 

 informace stavu oboru a vývoji legislativy v členských zemích  

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

 vzduchotěsnost rozvodů VZT - vliv na kvalitu vnitřního vzduchu, vliv na energetickou 
náročnost budov, zkušební postupy 

 systémy VZT rozvodů - kontrola kvality, postup při předávání systémů, související 
legislativa 

 

Dne 18.11.2020 

Rada Asociace Blower Door CZ 

 


