
 

 

   

12. zápis z jednání Rady CK ČR, 

  8. 12. 2022 Praha Jarov 

Přítomni:  Soukup, Macourková, Coufalík, Lužný, Lochovský, Myšková, Pešek, Jíra, Dvořák 

 

Kontrola úkolů z minulého jednání – všechny úkoly splněny. 

1) Finance CK ČR - kol. Macourková informovala o stavu na účtu CK k 8. 12. 2022. Na účtu je 

k tomuto datu 1. 914 341,-. Kontrolu provedla rada CK ČR. 

 

2) Informace z jednání MŽP a KOZE 

Tajemník informoval radu o pokračování jednání na Ministerstvu životního prostředí, jehož cílem je, 

aby topidla na dřevo byla zahrnuta do programu Nová zelená úsporám.   

 

Nyní máme úkol předložit odboru Ochrany ovzduší na MŽP věcné argumenty, které potvrdí, že 

ohniště UmweltPlus je prokazatelně schopno generovat CO, NOx, OGC, MP výrazně pod stanovenými 

limity. Český překlad posudku Technické univerzity Vídeň je dokončen, nyní prochází kontrolou a 

doladěním odborné terminologie používané v oboru.   

U: tajemník, zajistit dokončení revize překladu a předání na KOZE a MŽP T: co nejdříve 

3) Kamnářský speciál 

Redakční rada projednala redakční plán kamnářského speciálu na rok 2023/2024. Rada předběžný 

redakční plán odsouhlasila. Intenzivně se na časopise začne pracovat v březnu 2023. 

 

Pan tajemník informoval radu o situaci s fakturací za redakční práce na KS od externí firmy. Tato 

fakturovala služby, které nedodala. Agentura již zaslala opravenou fakturu a cech uhradil pouze 

dodané služby. Věc je tímto vyřešena.  

 

4) Webové stránky – úprava, změna 

Rada projednala funkčnost nových webových stránek. Kol. Myšková radu seznámila z podrobností 

filtrování databáze členů na webových stránkách. Další rozšíření plug-inu je potřeba upravit 

programátorem. Náklady na rozšíření jsou 5.000,-. Rada částku odsouhlasila.  

 

U: kol. Macourková v nejkratší době rozešle členům přístupová hesla do interní části webu. T: do 15. 

12. 2022  

 

5) INFOTHERMA 2023 

Výstava se uskuteční ve dnech 23. - 26. ledna 2023 na Výstavišti Černá louka v Ostravě a je tradičně 

věnována vytápění, úsporám energií a využívání obnovitelných zdrojů. Kol. Šimeček ve spolupráci se 

sekretariátem zajištuje kompletní koordinaci veletrhu. V současné době se zpracovává cenový a 

vizuální návrh stánku. Dopravu Kamnářských speciálů zajistí firma Řehulka s.r.o. Tímto rada CK ČR 

firmě Řehulka moc děkuje.   



 

 

   

6) FOR THERM 2023  

Veletrh FOR THERM 2023 proběhne v termínu 9. – 11. 2. 2023 v Praze v Letňanech. Cech kamnářů 

bude mít výstavní prostor v hale č. 5. Od pořadatele cech obdržel návrh smlouvy. Přípravné práce byly 

zahájeny.  

U: Kol. Macourková osloví členy cechu ohledně obsazenosti obsluhy stánku. T: ihned 

7) Přerušení členství kol. Hásek 

Kol. Hásek požádal radu o přerušení členství, a to ke dni 9. 11. 2022. Rada přerušení členství vzala na 

vědomí.  

 

8) ME 2023 

Kol. Macourková informovala radu o průběhu příprav účasti mladého kamnáře Pavla Knopa, který 

bude reprezentovat Cech kamnářů ČR na významné kamnářské soutěži (koná ve dnech 24. až 26. 

ledna 2023 v Rakouském Welsu).  Pracuje se na technické a marketingové podpoře účastníka.  

 

9) Seminář na výpočtový program 

Seminář na Rakouský výpočtový program zaměřený na sporáky (pro pokročilé uživatele) proběhne 10. 

12. 2022 od 8.30 v počítačové učebně na Jarově. Na seminář je přihlášeno 12 členů CK ČR.  

 

10) Rozpočet Cechu 

Pan tajemník seznámil radu 

a) s aktuálním stavem plnění rozpočtu pro rok 2022 po jednotlivých položkách rozpočtu 

b) s návrhem rozpočtu na rok 2023. Tento návrh rada též položkově projednala. Na lednovém 

zasedání rady proběhne finální odsouhlasení návrhu rozpočtu na rok 2023, který bude na Sněmu CK 

ČR předložen členům cechu k hlasování.  

11) Reklamní předměty 

Rada projednala výrobu reklamních předmětu s logem cechu, které budou k prodeji na Sněmu CK ČR.  

V rámci e-mailové komunikace proběhne odsouhlasení reklamních předmětů.  

 

12) Sněm 2023 

Sněm Cechu kamnářů ČR proběhne 24. – 25. 2. 2023 v Kongresovém hotelu Jezerka na Seči.  

U: kol. Macourková začne neprodleně pracovat na přípravu Sněmu.  

U: kol. Macourková připraví ve spolupráci s kol. Coufalíkem pozvánku na Sněm a následně rozešle 

členům. T: začátek ledna 2023 

U: kol. Macourková připraví nabídku na výstavku a odešle vystavovatelům. T: začátek ledna 

U: kol. Lochovský připraví témata seminářů pro členy CK ČR. Jeden ze seminářů se bude týkat 

novelizace normy ČSN 73 4230. T: do 14 dnů 

 

13) CIKO zkušebna  

Kol. Jíra radě CK představil návrh projektu akumulačních sálavých kamen s cílem společného měření, 

výzkumu, školení a spolupráce mezi CIKO a CK.  

U: Kol. Jíra kontaktuje pana Drobníka z firmy CIKO a projedná s ním možnosti přípravy zkušebny.  



 

 

   

T: ihned 

14) Schůzka na Strojní fakultě ČVUT Praha - ústav energetiky 

Pan tajemník informoval radu CK o přípravě setkání kol. Soukupa a kol. Peška s prof. Ing. Janem 

Hrdličkou (zástupce vedoucího / ústav energetiky / Fakulta strojní ČVUT Praha). Cílem schůzky bude 

nabídka spolupráce na výzkumných projektech souvisejících s topidly a spalováním dřeva a 

prohloubení oborových informací ve spolupráci s  VŠ a doktorandy. 

 

15) Sponzorské dary, materiál pro školy 

Pan tajemník rozeslal zástupcům jednotlivých škol žádost o soupis materiálu, který potřebují na rok 

2023. Na základě materiálových požadavků od jednotlivých škol (Ostrava, Horní Bříza, Praha-Jarov) 

budou následně oslovené sponzorské firmy. Tímto předem moc děkujeme všem firmám, které 

zajišťují materiální podporu školám.   

 

U: Zjistit souhrnnou poptávku materiálového zajištění škol pro školní rok 2023-2024.   

T:  konec prosince 

 

16) Aktualizace normy ČSN 73 4230 

Kol. Pešek seznámil radu s průběhem prací na aktualizaci normy  a přípravě oborových pravidel. 

Z důvodu nemoci externí spolupracovnice paní Grofové je termín dodání materiálu konec ledna. 

Jednotlivé připomínky členů CK ČR k aktualizaci normy bylo projednáno a zapracováno. 

 

Další seminář zaměřený na změny v normě ČSN 734230 proběhne v únoru 2023 na Sněmu Cechu.  

 

 

17) Příprava schůzky na MPO 

V souvislosti s potřebou změny vyhlášky 264/2020 Sb. plánujeme schůzku na MPO s ing. Vojtěchem 

Svobodou (T +420 224 852 067, svobodav@mpo.cz ). Jde o úpravu tabulky A.1 z normy ČSN 730331-1, 

která je výše uvedenou vyhláškou pro energetiky zezávazněna a která řeší maximální podíl pokrytí 

potřeby tepla na vytápění prostřednictvím lokálního zdroje. Při tvorbě energetické bilance 

vytápěného prostoru tabulka v aktuálním znění kamna nepříznivě znevýhodňuje a to bez ohledu na 

reálný provoz.  

Ú: tajemník dohodne schůzku 

T: během 1. poloviny ledna 2023 

 

18) Projekt SEEPIA - informace 

Tajemník informoval o tom, že zpracoval a předal za CK ČR data k projektu SEEPIA.  

CK ČR jako člen KOZE (Komory obnovitelných zdrojů energie) byl vyzván k vypracování datových 

vstupů do projektu SEEPA Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních 

politik (Center for Socio-Economic Research on Environmental Policy Impact Assessment, SEEPIA). 

Cílem bylo získat informace za jednotlivé typy instalací pro různé obnovitelné zdroje energie: 

 Variabilní náklady (cena topného média) 
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 Investiční náklady nového zařízení vztažené k roku pořízení 

 Fixní náklady na provoz a údržbu vztažené k roku pořízení  

 Efektivita přeměny primární energie (paliva) 

 Koeficient využití technologie za rok 

Za kamnáře jsme zvolili tyto „základní instalace“: 

 3kW (částečné vytápěný)  nízkoenergetický RD (kuchyň, jídelna, obývací pokoj), individuálně 

stavěné topidlo, bez výměníku 

 3kW (částečné vytápěný)  nízkoenergetický RD (kuchyň, jídelna, obývací pokoj), průmyslově 

stavěné topidlo, bez výměníku 

 8kW vytápění pro celý RD - bez výměníku 

 8kW vytápění pro celý RD - s výměníkem 

 

19) Image PR kampaň sázení stromků 

Nabídka spolupráce CK při výsadbě stromků hraběti Kinskému zůstala bez odezvy. Pan tajemník 

oslovil se stejnou poptávkou Lesy ČR, konkrétně vedoucího odboru marketingu a komunikace. Rekce 

byla věcná, po dohodě místa, termínu a počtu zapojených z  naší strany vše připraví…, akce by se 

realizovala v rámci „Dne za obnovu lesa“ (letos to bylo 15. 10. 2022), příští rok podobný termín. Je na 

nás abychom specifikovali v jaké lokalitě (kraji) bychom se rádi zapojili. Ideálně tak, že si najdeme 

polesí, kde bychom mohli využít ubytovací kapacitu a večer využít ke společnému posezení. Uvítáme 

tipy na konkrétní lokalitu.     

V rámci sněmu budeme o této akci informovat a budeme rádi, když se zapojí co nejvíce kamnářů.  

U:  p. tajemník prověřit došlé tipy na lokalitu a připravit akci pro podzim 2023 

 

Zapsala:  Macourková Jana      Schválil: Soukup Libor 

Další zasedání rady: On - line, 17. 1. 2023, začátek 8: 00 hod.  

Vysvětlivky: U = znění úkolu a odpovědná osoba, T = termín pro splnění úkolu, H = téma pro hlasování, 

V = výsledek hlasování   


