
POZVÁNKA NA KONFERENCI 
 

KOMÍNY V PASIVNÍCH DOMECH   

A DŘEVOSTAVBÁCH  
 

Konference se koná pod záštitou MKS, CPD a ADMD  
 

                      
 
 

Datum konání: 19. a 20. dubna 2017, začátek 9.00 hod. 
Místo konání: OREA RESORT SANTON - salonek SÁZAVA, Přístavní 38, 635 00 Brno 

 
Cílem konference je vytvoření základny proškolených kominických odborníků v oblasti kontrol, revizí, 

návrhů a začleňování spalinových cest v pasivních a nízkoenergetických domech a dřevostavbách. 
Účastníci konference budou seznámeni s obecnou problematikou dřevostaveb a staveb s nízkou 

spotřebou energie. 
 

 
Přihlášky na konferenci: 
 
Moravské kominické společenstvo Brno 
Pražská 636/38B 
642 00 Brno – Bosonohy 
tel. 776 373 372 – Ing. Jaroslav Šikula nebo tel. 603 464 665 – Ing. Jiří Košťál 
e-mail: info@mksbrno.cz 
 
 
Vložné: 
 
Cena vložného ..…………………………………………………………………………………………………1 950,- Kč 
cena je uvedena včetně DPH: 
 
V ceně je zahrnuto občerstvení v průběhu konference (káva, občerstvení, nápoj a oběd), ubytování 
se snídaní v resortu OREA SANTON včetně volného vstupu do wellness, společenský večer s večeří  
(bez nápojů). 
 
Každý účastník obdrží kompletní sborník obsahující všechny přednášky včetně kontaktů na 
přednášející. 
 
Platba vložného: 
účet Moravského kominického společenstva 
číslo účtu: 211757046/0600 
banka: MONETA Money Bank 
variabilní symbol: osobní variabilní symbol člena MKS 
konstantní symbol: 308 
 
Organizace konference: 
Moravské kominické společenstvo Brno   Veronika Buková 
Pražská 636/38B      MESSY s.r.o. 
642 00 Brno – Bosonohy     Olivová 1412, 251 68 Kamenice 
tel. 724 781 620, 603 464 665     tel. 323 672 701, 725 504 736 
e-mail: info@mksbrno.cz     e-mail: bukova@messy.cz 
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PROGRAM KONFERENCE 
moderuje: Veronika Buková 

Středa 19.4.2017 – od 9.00 do 16.30 hod. 

 

Prezence účastníků:  08.00 – 09.00 hod. 

 

Dopolední blok: 

09.00 – 09.05 hod. 

Zahájení - úvodní slovo k prvnímu ročníku konference pronese:  

Zbyněk Dubač - předseda Moravského kominického společenstva Brno 

09.05 – 09.45 hod. 

Aktuální legislativa a změny  

přednáší: Luboš Czyž – soudní znalec v oboru komínů, šéfredaktor odborného 
kominického časopisu Kominík  

09.45 – 10.30 hod. 

Pasivní a úsporné stavby  

přednáší: Libor Hrubý – odborný poradce a lektor Centra pasivního domu 

10.30 – 11.00 hod. – přestávka na kávu 

            11.00 – 11.45 hod. 

Možnosti vytápění pasivních domů  

přednáší: Radek Peška – projektant vzduchotechniky a vytápění EVORA CZ s.r.o. 

11.45 – 12.30 hod. 

Výpočty spalinových cest programem KESA ALADIN 

přednáší: Veronika Buková – MESSY s.r.o. 

 

12.30 – 13.30 hod. – oběd 

13.30 – 14.00 hod. – přesun vlastními auty do SOU Bosonohy 

 

Odpolední blok: 

14.00 – 16.30 hod.   

Workshop v SOU BOSONOHY  

Úvodní slovo – Ing. Jiří Košťál – celoživotní vzdělávání MKS 

1. stanoviště (venkovní prostory RVC): 

- téma: Použití a zapojení alternativních zdrojů vytápění 

- skupinu řídí a dotazy zodpovídá: Milan Rudolf – technický pracovník RVC 

2. stanoviště (vnitřní prostory RVC): 

- téma: Použití a zapojení plynových spotřebičů 

- skupinu řídí a dotazy zodpovídá: Petr Svadbík – technický pracovník RVC 

3.   stanoviště (vnitřní prostory RVC): 

- téma: Použití a zapojení spotřebičů na biomasu 

- skupinu řídí a dotazy zodpovídá: Ing. Valtr Sodomka – soudní znalec  

 

Čtvrtek 20.4.2017 – od 9.00 do 12.30 hod. 

 

Dopolední blok: 

09.00 – 09.45 hod. 

Proč roste v ČR zájem o dřevostavby? 

přednáší: Ing. Vratislav Blaha, CSc. – předseda Asociace dodavatelů montovaných 
domů  

09.45 – 10.30 hod. 

Větrání budov s vazbou na odvod spalin 

přednáší - Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. - vedoucí ústavu TZB - Fakulta stavební, VUT Brno 

10.30 – 11.00 hod. – přestávka na kávu 

11.00 – 12.30 hod. 

 Začleňování komínů do dřevostaveb a staveb s nízkou spotřebou energie 

přednáší: Ing. Valtr Sodomka – technik MESSY s.r.o. 

 

12.30 – ukončení konference a rozdání Osvědčení o účasti na konferenci 


