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Zpráva o činnosti Komínové asociace – APOKS, z.s. za rok 2018 
 

 
Rok 2018 byl pro Komínovou asociaci druhým rokem od jejího založení. Tento rok se nesel především 
v duchu stabilizace asociace a přípravy na projekty, které se budou realizovat v roce 2019. V roce 2018 
vstoupilo do APOKS 24 členů, podařilo se navázat řadu důležitých styků a kooperací s přidruženými 
profesními a odbornými organizacemi napříč obory. Prezentovali jsme pro vás na řadě přednášek po celé 
republice, vydali nemalé množství prohlášení, článků a vyjádření. S našimi odborníky vyšly články v tisku, 
zúčastnili jsme se množství valných hromad napříč obory, a hlavně odpovídali na všechny vaše dotazy a 
dotazy široké odborné i laické veřejnosti.  
 

Co se týká odborných projektů, tak v polovině roku 2018 jsme spolupracovali na odborné 
laboratorní teplotní zkoušce – dřevovláknité deska a polyuretanová pěna, kterou prováděla Ing. Zuzana 
Lacová a navázala tím na náš projekt z roku 2017. Dále jsme společně s Českým plynárenským svazem 
připravili zřízení našeho bezplatného poradenského centra pro veřejnost na veletrzích v Praze a Brně. 
S organizací Česká peleta jsme připravili článek o komínech k peletovým spotřebičům, který by měl vyjít 
v průběhu roku 2019. Na podzim jsme se ve Velké Británii zúčastnili konference NACS, kde jsme se setkali 
se zástupci anglických kominíků. Výrazně jsme zapracovali na obsahu našeho odborného webu. Kde 
v současné době naleznete množství informací, včetně sekce s často kladenými dotazy, online výpočty, 
informacemi o vlivu spalovacích procesů na ŽP, požární bezpečnosti a mnohem více.   
 
 Celkově lze z pohledu APOKS považovat rok 2019 za velice úspěšný, obzvláště když si uvědomíme, 
že se stále jednalo o rok stabilizační, kdy naším hlavním cílem bylo APOKS rozpohybovat. 
 
 
ředitel Ing. Walter Sodomka 
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