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Hodnocené období 

Tato výroční zpráva byla připravena pro čtvrté zasedání valné hromady Asociace Blower Door 
CZ ( dále asociace ) v termínu 30. října 2014. Shrnuje výsledky činnosti v období mezi třetím a 
čtvrtým zasedáním valné hromady, tedy od 18.5. 2013 do 30.10.2014. 

 

 

Rada asociace 

Složení rady 

V hodnoceném období pracovala rada asociace v tomto složení: 

 Stanislav Paleček – předseda 

 Viktor Zwiener 

 Jiří Novák 
 

Činnost rady 

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

 24.2.2014 

 1.4.2014 

 16.5.2014 

 16.9.2014 

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 

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 srovnávacích měření z 17.-18.5.2013 a 27.-29.5.2014 

 technická pomoc SFŽP v rámci dotačního programu Zelená úsporám (především 
doplňování informací k měření) 

 příprava systému kontroly kvality – certifikace 

 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 projednala rada asociace žádosti o členství těchto 
žadatelů: 

 Vladislav Kuchař – na základě výsledků srovnávacího měření 2014 nepřijat 

 Vladimír Daňkovský – bude vyzván k osobnímu projednání po VH 

 Daniel Daňkovský - bude vyzván k osobnímu projednání po VH 
 

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

 Stanislav Müller – odstoupil na vlastní žádost 

 Ing. Jiří Labudek - odstoupil na vlastní žádost 

 Ing. Jiří Kobr - odstoupil na vlastní žádost 

 Daniela Danešová – odstoupila na vlastní žádost 

 Roman Pavelka - odstoupil na vlastní žádost 
 

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

Počet členů asociace ke dni 30.10.2014 (před zasedáním valné hromady) je 33. Jmenný 
seznam zveřejněný na webových stránkách asociace bude upraven bezprostředně po VH. 

 

Vyhodnocení srovnávacích měření 

Srovnávací měření 17.-18.5.2013 (Pardubice) 

Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení proběhlo v rámci třetího zasedání valné 
hromady Asociace 17.-18.5.2013 v Hotelu Signál v Pardubicích. Srovnávacího měření se 
zúčastnilo 15 techniků (členů asociace) a 15 měřicích zařízení (4 různé typy). Celkem bylo 
realizováno 15 testů. Účastníci měřili vybranou část budovy hotelu Signál – ubytovací část 
s pokoji pro hosty ve 2.NP. Měřená část budovy byla před měřením připravena organizátory. 

Vnitřní i venkovní teplota byla v obou dnech, v době, kdy probíhalo srovnávací měření, relativně 
stálá bez výrazných změn. Rozdíl vnitřní a venkovní teploty byl do cca 5°C. Po celou dobu 
měření ale vál silný, proměnlivý vítr (rychlostí 8 m/s, v nárazech i více). Vlivem silného a 
proměnlivého větru byly podmínky pro měření vzduchotěsnosti nevhodné po celou dobu 
srovnávacího měření. Přesto bylo rozhodnuto srovnávací měření realizovat, především z 
časových a organizačních důvodů (obtíže s organizací srovnávacího měření v náhradním 
termínu). Každý z účastníků měl realizovat jeden test vzduchotěsnosti s použitím jednoho 
měřicího zařízení. Součástí každého testu mělo být měření při přetlaku i podtlaku v budově. 

Výsledky srovnávacího měření byly statisticky vyhodnoceny a o výsledcích měření byla 
vypracována zpráva. 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). 

Na vzájemné rozdíly mezi výsledky dílčích testů měly dominantní vliv právě nevhodné 
podmínky při měření a jejich změny (především silný vítr). Za této situace nebylo možno 
z výsledků srovnávacího měření odvodit spolehlivé závěry o správnosti funkce měřicích 
zařízení ani o odborné způsobilosti účastníků. Důležitým závěrem ale bylo, že mezi konečnými 
výsledky dílčích testů (hodnota V50+/-) se nevyskytla žádná odlehlá ani vybočující hodnota 
i přesto, že v souborech některých „mezivýsledků“ testů při podtlaku nebo přetlaku v budově 
(V50-, CL+) se odlehlé hodnoty (v malé míře) vyskytly. To znamená, že konečné výsledky dílčích 
testů byly navzájem konzistentní ze statistického hlediska. 
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Srovnávací měření 27.-29.5.2014 (Koberovy) 

Na jednání rady 24.2.2014 rada rozhodla, že srovnávací měření v roce 2014 bude uskutečněno 
odděleně od Valné hromady. Srovnávací měření se uskutečnilo ve dnech 27.-29.5.2014 
v Koberovech. Celkem se účastnilo 14 techniků (většina členů asociace) a 13 měřicích zařízení 
(5 různých typů). V rámci mezinárodní spolupráce se měření účastnil i zástupce z Lotyšska. 
Celkem bylo realizováno 13 testů (jeden účastník provedení testu nezvládl). 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 a o výsledcích měření byla 
vypracována zpráva. 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). 

Jeden z techniků se dopustil hrubé chyby při zpracování naměřených dat, takže odevzdaný 
výsledek (hodnota V50+/-) byl vyhodnocen jako odlehlá hodnota. Navíc byl zjištěn nesoulad mezi 
odevzdanou hodnotou V50- a hodnotou vypočítanou z odevzdaných hodnot CL- a n

-
 (rozdíl byl 

relativně významný a znatelně větší, než u ostatních účastníků). Mezi výsledky ostatních testů 
nebyly odhaleny další odlehlé ani vybočující hodnoty. Nicméně některé testy ležely vně mezí, 
které představují ±7% průměrné hodnoty. Rozdíl od průměrné hodnoty je v těchto případech 
vyšší, než předepsaná přesnost zařízení pro měření objemového toku vzduchu podle měřicí 
normy. Přestože splnění těchto mezí při srovnávacím měření není nikde předepsáno a 
vybočení mimo meze lze vysvětlit nejistotou měření, nabízí se otázka, zda jsou výsledky 
uvedených testů dostatečně přesné. 

 

 

 

Kontrola činnosti členů asociace 

Rada asociace se opakovaně setkává s indiciemi, které vedou k oprávněnému podezření, že se 
někteří technici stále dopouštějí záměrného ovlivňování výsledků jejich měření ve prospěch 
objednaného zadání. K nejčastějším prohřeškům patří nesprávná příprava měřené budovy, 
nesprávné stanovení vztažných hodnot, nepřípustné ovlivňování průběhu měření.  

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

Někteří členové asociace dlouhodobě nevykazují činnost a někteří pravděpodobně nemají 
k dispozici měřicí zařízení. Rada asociace rovněž vnímá zvýšený zájem vstupu do asociace 
z řad studentů vysokých škol, kteří se ale problematice měření průvzdušnosti po ukončení 
studia dále nevěnují. Rada asociace proto bude přijetí nových členů hodnotit přísněji. 

V následujícím období navrhne rada způsob a četnost prokazování způsobilosti k členství 
v asociaci. 
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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. 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. 

V uplynulém období byla vedena následující jednání hodnocení možných variant systému 
kontroly kvality : 

 

1) Systém kontroly kvality přes VÚPS 

Na předchozí valné hromadě pověřili členové asociace Radu k jednání s VÚPS (Výzkumný 
ústav pozemních staveb). Výsledek proběhlých jednání (za VÚPS Ing. L, Keim a Ing. T Langer): 

 certifikace by se měla rozdělit do tří částí (úrovní): 
 certifikace měřicích techniků (s oprávněním měřit – pořizovat výsledky) 
 certifikace měřicích techniků s oprávněním interpretovat výsledky 
 ověření měřicích zařízení 

 certifikace techniků by měla být založená na ČSN EN ISO/IEC 17025 

 měly by se mimo jiné ověřovat: 
 znalosti principů měření vzduchotěsnosti, principů měření dílčích veličin a 

principy měřicích zařízení (riziko poškození) 
 znalosti zdrojů a příčin chyb při měření 
 znalosti potřebné pro kontrolu správné funkce zařízení a správnosti výsledku 

 musí vzniknout „příručka kvality“ (nebo podobný dokument)  

 struktura (osnova) takového dokumentu není jasná, bude předmětem dalších jednání s 
VÚPS 

 Ing. Keim přislíbil, že dodá hlavní body osnovy, které by „příručka kvality“ měla 
obsahovat 

 musí vzniknout podrobný popis postupu měření 

 součástí musí být postup pro odhad nejistoty měření 

 VÚPS metodiku zkontroluje a „certifikuje“ 
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Z uvedeného jednání vyplynuly tyto výstupy: 

 asociace pošle VÚPS metodiku měření ke kontrole ( Metodický pokyn pro SFŽP ) 
s tím, že před odesláním bude vhodné: 

 revidovat příp. upravit zkušební postup 
 doplnit postup o odhad nejistoty měření 

 v blízké době bude zorganizována první ověřovací zkouška zařízení ( zkušební dráhy ) 
pro ověřování funkčnosti měřicích zařízení členů asociace. Ze strany asociace bude 
potřeba ověřit, zda bude možné do zkušební dráhy osadit měřicí zařízení jako celek 
(rám, plachta, ventilátor, měřicí přístroje ) 

 asociace musí rozhodnout: 
 jaké budou vstupní podmínky pro žadatele o certifikaci ( vzdělání, kvalifikace, 

využití zkušeností z jiných zemí, výstupy z průzkumu TAAC ) 
 jak by měla vypadat kontrola praktických dovedností (podrobněji definovat, co 

vše musí technik ovládat…) 
 zda opravdu potřebujeme a chceme laboratorní ověřování měřicích zařízení… 
 jakým způsobem budou kontrolovány praktické dovednosti žadatelů o certifikaci 

(srovnávací měření na reálné budově x ověřování zařízení v laboratoři) 

Srovnávací měření na budově je vhodné pro ověření praktické způsobilosti 
technika, ale kontrola správnosti naměřeného výsledku a správné funkce 
měřicího zařízení je problematická; ověřování funkčnosti měřicího zařízení v 
laboratoři je objektivní, ale poskytuje omezené možnosti kontroly způsobilosti 
technika. Asociace bude muset rozhodnout, zda preferuje: 

a) kontrolu způsobilost techniků, 
b) kontrolu funkčnost zařízení, 
c) kontrolu obojího, 

V případě, že kontroly obojího bude nutné rozhodnout, jakým způsobem bude 
kvalita ověřována: 
 

a) pouze srovnávacím měřením 
b) pouze při ověřování měřicího zařízení 
c) obojím způsobem 
d) jiným způsobem 

 
Na základě těchto rozhodnutí bude upřesněn rozsah spolupráce s VÚPS 

 

 

2) Certifikace přes Národní soustavu kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz) 

 administruje Ministerstvo práce a soc. věcí 

 cílem je dát na jedno místo popis prací a odborných činností, včetně kvalifikace 

 úkolem asociace je definovat povolání měřícího technika v oboru stanovení 
průvzdušnosti budov dle platné metodiky 

V době konání valné hromady je vedena příprava přístupu k tomuto systému. Vlastní jednání 
s administrátorem doposud nebylo vyvoláno. 
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Organizace zasedání valné hromady asociace 

Čtvrté zasedání valné hromady asociace bylo naplánováno na 30.10. 2014 v Brně. Místo a 
termín konání byly zvoleny tak, aby se členové asociace mohli účastnit konference Pasivní 
domy 2014, která se uskuteční 31.10.-1.11.2014. V rámci přípravy zasedání valné hromady 
rada asociace:  

 zajistila prostory pro jednání 

 vypracovala program zasedání 

 vypracovala podklady k jednání 

 

Mezinárodní spolupráce 

Asociace Blower Door CZ je členem mezinárodní organizace TAAC (TightVent Airtightness 
Associations Comitee, dříve EAAC), která sdružuje podobné organizace z dalších evropských 
států a rozvíjí především mezinárodní spolupráci a výměnu informací. Každá členská země má 
v TAAC svého zástupce. asociace prostřednictvím svého zástupce aktivně přispívá k vzájemné 
spolupráci a výměně informací, výsledky činnosti asociace jsou průběžně prezentovány na 
pravidelných pracovních setkáních zástupců TAAC. V  období, které pokrývá tato zpráva, se 
asociace zapojila do těchto aktivit: 

 průzkum a porovnání požadavků na vzduchotěsnost ve členských zemích 

 průzkum a porovnání postupů pro přípravu budovy před měřením  

 průzkum a porovnání typické ceny měření a ceny kvalifikace měřicích techniků 

 průběžný průzkum programů pro kontrolu kvality a certifikaci měřicích techniků  
 

Základní představa a stav přípravy systému pro certifikaci členů asociace byl prezentován na 
webovém semináři v listopadu 2013. Výstupy z této činnosti jsou k dispozici na webu TAAC. 

Další formou mezinárodní spolupráce byla účast kolegů z Lotyšska na srovnávacím měření v r. 
2014. Akce byla oběma stranami hodnocena jako přínosná. Zkušenosti z tohoto setkání spolu 
s výsledky a zkušenostmi z předchozích srovnávacích měření asociace byly prezentovány na 
společné schůzce zástupců TAAC v září 2014. Někteří zástupci dalších členských států projevili 
zájem o účast na podobné akci. Je tedy možné, že v budoucnu bude v ČR zorganizováno 
srovnávací měření s širší mezinárodní účastí.  

 

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 

 zřízení účtu asociace 
 

 

 

rada Asociace Blower Door CZ  

dne 29.10.2014 


