
Vážení přátelé APOKS, 

 

věřím, že i přes corona krizi se vám stále daří a jste při plné síle. My jsme tu opět s naším pravidelným 

newsletterem, kde jako vždy shrneme nejnovější informace z oblasti komínů, vytápění a naší iniciativy. 

Spolupráce s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) 

Členové APOKS Ing. Valtr Sodomka st. a Ing. Václav Petráš, Ph.D. přednáší na seriálu přednášek o 

navrhování a provádění komínů podle nové ČSN EN 1443 (v současné době formou webináře). Na webinář bylo 

přihlášeno přes 300 posluchačů z řad členů ČKAIT. Věříme, že se nám podaří spolupráci s ČKAIT prohloubit a 

pracovat na společných tématech. 

V polovině září jsme se zúčastnili Kulatého stolu členů ADMD. Nejčastějším tématem, které jsme probírali byla 

nutnost návrhu spalinové cesty již ve fázi projektu. Shodli jsme se, že již v projektu musí být stanovený konkrétní 

spotřebič a jeho předpokládaný provozní režim. Jen tak může projektant (kominík, realizační firma) navrhnout 

funkční a optimální spalinovou cestu. Součástí návrhu musí být vždy také normovaný výpočet spalinové cesty. Při 

splnění těchto podmínek, má projektant jistotu, že jím navržený komín je navržený správně a vyvaruje se 

případným problémům. Dále jsme řešili nutnost přívodu spalovacího vzduchu z exteriéru, který je nezbytný pro 

správné fungování spalinové cesty. Velkou pozornost jsme věnovali požární bezpečnosti a prostupům komínu 

skrze stavební konstrukce a následného napojení parotěsných či difúzních zábran. Řešili jsme problematiku 

obecné odpovědnosti projektanta, vzduchotěsnost komínového pláště, čistitelnost spalinové cesty a mnohem 

více. V každé skupině se debata stočila jiným směrem, ale lze učinit celkové shrnutí, že nelze hledat obecná řešení, 

ke komínům je třeba přistupovat individuálně v návaznosti na konkrétní stavbu 

VALNÁ HROMADA – 3.8. 2020 proběhla 3. Valná hromada Komínové asociace – APOKS, během níž byly schváleny 

upravené stanovy spolku a změna ve spolkovém rejstříku. Dále probíhala diskuze o proběhlých i budoucích 

aktivitách APOKS. Máme radost z podnětné diskuze a věříme, že se nám jí podaří přetavit do naší práce. 

22. až 26.9. 2020 jsme se opět zúčastnili stavebního veletrhu FOR ARCH, kde jsme měli otevřené poradenské 

centrum pro širokou veřejnost. Nejvíce převládajícími tématy letošního roku byly ty z ranku svépomocných 

rekonstrukcí, či svépomocných výstaveb komínů. Nutno uznat, že počet návštěvníků byl ovlivněn korona krizí, ale 

věříme, že jsme naší účasti pomohli pořadateli a našemu partnerovi ABF držet vysokou úroveň veletrhu. 

Připomínáme možnost online konzultací ohledně komínů a vytápění ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a 

obchodu, kdy můžete vy či vaši zákazníci zdarma konzultovat přes tento odkaz:  

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/polozit-dotaz-pro-stredisko?ekis=4b7d0cf6fc4cf9014f289c4b365a597b 

Více informací naleznete opět na našem webu https://www.kominy-komin.cz/ekis/. Neváhejte této služby 

využít. Je to možnost, jak za současné situace podpořit náš provoz. 

Níže si dovolujeme Vás upozornit na nejzajímavější aktuality.  

AKTUALITY: 

• Bezplatné Normované výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN 

• Shlédněte video: Co jsou to komínové průchodky, jak se používají a jak probíhá zkouška jejich 

požární odolnosti. 

• Vláda schválila odklad elektronické evidence tržeb EET na 1.1.2023 

• Kominíci jsou na roztrhání, požárů přesto neubývá – včetně vyjádření ředitel APOKS 

• Spolupráce s ČKAIT – webinář Navrhování a provádění komínů podle nové ČSN EN 1443 

• Den otevřených dřevostaveb přilákal zájemce o moderní bydlení – Den otevřených dřevostaveb 

• Video: Proti klimatické krizi - pro lepší kvalitu ovzduší 

• Přes 2200 zodpovězených dotazů na našem webu https://www.kominy-komin.cz/dotazy/ 

• Facebooková skupina pro širokou veřejnost Komíny, kominictví - rady, aktuality a tipy 

 

https://www.facebook.com/asociacedodavatelumontovanychdomu/?__cft__%5b0%5d=AZWSfzv0x5MSUIzKBXBDblFSSiRvJ3MqhW57hcdksCYLwUle6lTJTLtVv9XPRdxmsJRIjImPhrc50f-vNWWzCAma8PMcrNVTve1FOuzbJvtBFv4_hBa_pamdFMKeFEMYEeXvJwzUlVJEfSZwkG0y57SddwYCrwBhK0t8iHJ_mkays5KJa0FPwR7WSGWo-j-DAO0&__tn__=kK-R
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/polozit-dotaz-pro-stredisko?ekis=4b7d0cf6fc4cf9014f289c4b365a597b
https://www.kominy-komin.cz/ekis/
https://www.kominy-komin.cz/pro-odborniky/normovane-vypocty/
https://www.facebook.com/watch/?v=586105315392285
https://www.facebook.com/watch/?v=586105315392285
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-odklad-elektronicke-evid-39700?fbclid=IwAR2ywQxRbXn_tVQoMWvgV_UWmmPR8S7QUhtEdblEbrEc1tD6EktbQJyNxg8
https://www.denik.cz/ekonomika/kominici-pozary-20201012.html?fbclid=IwAR3SQtUfhFq-_IQrdnmLZc3iYAdu3JMt4pZ1AeNQUbQsVz8EQsgfnDIpf9E
https://www.ckait.cz/navrhovani-a-provadeni-kominu-podle-nove-csn-en-1443-webinar
https://www.admd.cz/aktuality/den-otevrenych-drevostaveb-prilakal-zajemce-o-moderni-bydleni?fbclid=IwAR0aBMYlrN61-f0PmACO8Om0jpGJ9T8KAE8cyu40AltT416GZP9PvVOzGjE
https://www.youtube.com/watch?v=aHw-2Qz_Zqk&t=10s&fbclid=IwAR2FnLUsJdAoYhUH87-x9QwaHpFcnU81GQKPiQRgzBU8_H_UxNT7bLdQyRY&ab_channel=CechKamn%C3%A1%C5%99%C5%AF%C4%8CR
https://www.kominy-komin.cz/dotazy/
https://www.facebook.com/groups/409345106341941/


Pro potřeby naší vzájemné spolupráce jsme také založili Facebookovou skupinu, která slouží pro interní 

komunikaci mezi APOKS a členy. Skupinu naleznete zde: 

https://www.facebook.com/groups/378540879425119/ 

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vaše názory a připomínky 

 

 

https://www.facebook.com/groups/378540879425119/

