
Vážení přátelé APOKS, 

 

léto je nenávratně pryč a my se přehoupli do části roku, která je pro naše řemesla tou nejvytíženější. Říjen až 

listopad je naše sezóna, ale i v tomto čase plníme naše cíle a staráme se o naše společné zájmy. Pojďme tedy 

zrekapitulovat co se od posledního newsletteru přihodilo.  

Začátkem srpna (6.8. 2019) proběhlo v sídle spolku v Kamenici u Prahy Členské zasedání (Valná hromada) 

Komínové asociace – APOKS. V rámci valné hromady se hodnotil minulý rok a schvalovala činnost na rok 

následující. Cílem APOKS pro příští rok je rozšiřovat svou činnost se zaměřením na vliv spalovacích procesů na 

kvalitu ovzduší a ŽP, zabývat se bezpečnou integrací komínů do moderních staveb, navazovat spolupráci 

s dalšími oborovými organizacemi a spolupracovat na odborných projektech. Děkujeme všem zúčastněným a 

těšíme se na spolupráci. Více informací včetně zápisu jsou k dispozici v sídle spolku. 

Spustili jsme pro vás projekt Pravidelné čtení na víkend. Každý pátek vychází jeden článek do blogu našich 

členů a sympatizantů, a to přímo do vašich emailových schránek. Pokud Vám unikly starší články, tak je najdete 

zde: https://www.kominy-komin.cz/blog/nebo na našem Facebooku. Zapojte se: V případě, že se chcete 

veřejně podělit o Váš názor, tak neváhejte a Vaši úvahu nám zašlete. Bude zveřejněna v následující pátek. Blog 

příznivců APOKS slouží právě k prezentaci osobních názorů a vyvolání diskuze. 

Připravili jsme pro vás podrobný článek týkající se problematiky návrhů spalinových cest u zdrojů na dřevní 

pelety. Členák je přístupný zde: https://www.kominy-komin.cz/prispevky/komin_pelety/ 

Zúčastnili jsme se 30. ročníku stavebního veletrhu FOR ARCH, kde jsme měli připravené poradenské centrum 

pro odbornou i laickou veřejnost. Během veletrhu jsme prováděli poradenství zejména z oblasti navrhování a 

údržby komínů, dále pak ohledně kotlíkových dotací, vytápění či současné legislativy. Na našem stánku také 

proběhla odborná diskuze se zástupci ADMD a Ing. Michale Čejkou, spoluautorem vyhlášky č.78, který 

zodpovídal dotazy vztahující se k problematice energetické náročnosti budov. A opět jak je tomu u veletrhů 

zvykem jsme pro návštěvníky připravili i odbornou přednášku na téma Integrace komínů do moderních staveb. 

Vážíme si Vašeho zájmu o naše školení a opět vás zveme na naše pravidelné diskuzní pondělky a samozřejmě 

na všechna naše školení a přednášky.  

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/  

Doporučujeme se do skupiny přidat. Víte o akci v okolí, které by se APOKS mohl zúčastnit? Měli byste zájem 

o diskuzi na nějaké konkrétní téma? Zajímá vás stanovisko k APOKS k některé problematice? Pokud byste jako 

členové APOKS měli zájem se do chodu asociace jakkoliv zapojit, měli nějaké připomínky či nápady, tak nás 

neváhejte kontaktovat. Právě tak má asociace fungovat a pouze s vámi a s vašimi reakcemi se můžeme ubírat 

kýženým směrem. 

Opět 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/. 

Níže si dovolujeme Vás upozornit na nejzajímavější aktuality.  

 

AKTUALITY: 

• Kalendář akcí APOKS: Aktuální kalendář akcí APOKS pro třetí ¼ letošního roku, včetně podrobností 

naleznete na webu https://www.kominy-komin.cz/kalendar-akci/ 

• APOKS a ADMD zvou na 6. ročník akce Den otevřených dřevostaveb, který se bude konat v sobotu 5. 

10. 2019. V rámci akce Den otevřených dřevostaveb si mohou návštěvníci po celé České republice 

prohlédnout rozestavěné i dokončené dřevostavby a výrobní závody členů ADMD, kterými jsou 
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stavební firmy sdružené v Asociaci dodavatelů montovaných domů. Tyto firmy splňují certifikaci 

zaručující kvalitu stavby.  

• Blog členů APOKS https://www.kominy-komin.cz/blog/ 

• APOKS podal žádost na dotační výzvu Trolltunga v rámaci Norských fondů, která má za cíl posílit 

mezinárodní spolupráci na ochraně životního prostředí. V současné době se připravuje schůzka členů 

APOKS a norské skupiny Norsk energi, kde se bude projednávat téma vlivu spalovacích procesů na 

kvalitu ovzduší 

• Ve spolupráci s Ostravskou neziskovou organizací Čisté nebe připravuje APOKS projekt který cílí na 

vzdělávání obyvatel vesnic ohledně správného topení a důsledcích špatného 

• Navštivte bezplatné semináře Nová zelená úsporám a Dešťovka 

• Od 1.9.2019 vešla v platnost novela Vyhlášky č. 415/2012 Sb. (O přípustné úrovni znečišťování a jejím 

zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší). Součástí je formulář 

kontroly kotlů (Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje), 

který slouží - mimo jiné - jako podklad k žádosti o výměnu spotřebiče v rámci Kotlíkových dotací. Vzor 

formuláře  

• 30.10. od 18.00 se uskuteční Žižkovský diskuzní panel Praha 3 za účasti našeho ředitele Walter 

Sodomka. Debata o klimatické nouzi na komunální úrovni. 

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vaše názory a připomínky 

 

https://www.kominy-komin.cz/blog/
http://www.cistenebe.cz/
https://www.sfzp.cz/akce-a-pozvanky/detail-akce/?id=127&fbclid=IwAR0vtq-CFI3bteJaMjz4Zlu7VS-Bpt4tUoCtmXWuJ4D37R1AFpYJW-f89S4
https://www.kominy-komin.cz/kontrola-kotlu-formular/?fbclid=IwAR0LUEUwg8_YqgtsPOW6guPO9QQRNJT0qAik2sU15clJdNqRC5sXLO-6hXE
https://www.kominy-komin.cz/kontrola-kotlu-formular/?fbclid=IwAR0LUEUwg8_YqgtsPOW6guPO9QQRNJT0qAik2sU15clJdNqRC5sXLO-6hXE
https://www.facebook.com/Kominova.asociace/photos/a.495045867179771/3282907605060236/?type=3&theater

