
 

 

   

13. zápis z jednání Rady CK ČR, 

17. 1. 2023 Online 

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

Omluveni: Myšková, Pešek 

 

Kontrola úkolů z minulého jednání – všechny úkoly splněny. 

1) Finance CK ČR - kol. Macourková informovala o stavu na účtu CK k 17. 1. 2023. Na účtu je 

k tomuto datu 1. 715 438,-. 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.   

Měli jsme za úkol předložit odboru Ochrany ovzduší na MŽP a Fondu životního prostředí 

věcné argumenty, které potvrdí, že i individuálně stavěné ohniště typu UmweltPlus je 

prokazatelně schopno generovat CO, NOx, OGC, MP výrazně pod stanovenými limity.  

Předali jsme materiál „Zpráva o zkoušce o typové zkoušce konstrukční řady ,,Kachlová 

kamna se spalovací komorou UmweltPlus“, kterou vypracovala Zkušební laboratoř pro 

spalovací zařízení Technické univerzity ve Vídni. Zpráva, včetně příloh je přílohou tohoto 

zápisu. 

 

3) Webové stránky  

Členům byla odeslána přístupová hesla do interní části webu.  

 

4) 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. V současné době jsou přípravy 

cechovního stánku v plném proudu.  

5) 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. 2. Kol. Macourková informovala radu ohledně obsazenosti stánku 

a semináře, který proběhne pro veřejnost. Seminář proběhne 10. 2. 2023 od 16 -17 hodin, téma 

„Spalování dřeva a ekologie“, lektor semináře kol. Pešek. 

6) Přijetí člena Sympatizant 

kol. Macourková seznámila radu s přihláškou kol. Bednáře, který zaslal žádost o přijetí do CK ČR jako 

Sympatizant. Rada žádost projednala a přijala kol. Bednáře.  

U: kol. Macourková zašle všechny náležitosti. T: ihned 

 

 



 

 

   

7) 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 se ve dnech 24. až 26. 

ledna 2023 v Rakouském Welsu). Vše je marketingově a provozně připraveno.  

 

8) Rozpočet Cechu 

Pan tajemník  

a) seznámil radu se stavem plnění rozpočtu po jednotlivých položkách rozpočtu k 31.12.2022 

s tím, že ještě v lednu budou zaúčtovány položky, které spadají do roku 2023.   

b) připravil návrh rozpočtu na rok 2023. Návrh rada též položkově projednala.  

Oba materiály vzala rada na vědomí,  budou do konce ledna aktualizovány a připraveny pro jednání 

rady v únoru tak, aby mohly být předloženy k projednání na Sněmu CK ČR členům cechu.  

9) Reklamní předměty 

Kol. Macourková seznámila radu s návrhy reklamních předmětů. Cechovní blok a propisku s logem 

cechu rada odsouhlasila.  

 

10) Sněm 2023 

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

Kol. Macourková informovala radu o průběhu příprav Sněmu CK ČR. Pozvánky hostům, 

vystavovatelům a členům byly odeslány. Výstavní plocha je z větší části již obsazena.  

 

U příležitosti Sněmu CK ČR budou předány certifikáty autorizovaným členům CK ČR.  

U: kol. Macourková zajistí redesign certifikátu a tisk. T: do příštího zasedání rady 

 

11) CIKO zkušebna  

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

měření, výzkumu, školení a spolupráce mezi CIKO a CK.   

Aktuální stav. Máme zaměřenou pozici, kde budou kamna stát, je odsouhlasen tvar a funkce. 

Předpokládá se napojení na autonomní teplovodní systém. Předběžný termín realizace březen 2023 

U: Kol. Jíra aktuální informace další jednání rady 

12) Schůzka na Strojní fakultě ČVUT Praha - ústav energetiky 

Schůzka kol. Soukupa, kol. Peška a kol. Dvořáka s prof. Ing. Janem Hrdličkou (zástupce vedoucího / 

ústav energetiky / Fakulta strojní ČVUT Praha) se uskutečnila. Byly předjednány rámcově možnosti 

spolupráce, zvažuje se zapojení doktorandů do měření v rámci výše uvedené CIKO zkušebny. Další 

setkání se uskuteční poté, co předložíme blíže specifikované termíny realizace zkušebny a případný 

návrh zadání úkolů pro spolupráci. 

13) Sponzorské dary, materiál pro školy 

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

2023. Zůstalo bez odezvy.  Na základě telefonického kontaktu bylo přislíbeno požadavky dodat do 20. 

ledna 2023. Na základě materiálových požadavků 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 ledna 

 

14) Aktualizace normy ČSN 73 4230 

Z důvodu nemoci a neúčasti kol. Peška další nové informace na příštím jednání Rady Cechu. 

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

 

15) Příprava schůzky na MPO 

Tajemník kontaktoval pana Svobodu, čekáme na nabídku termínů pro setkání. 

 

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.  

U: tajemník dohodne schůzku 

T: leden 2023 

 

16) Image PR kampaň sázení stromků 

Spolupráce s Lesy ČR zůstává v záloze. Nově se podařilo získat linku na šlechtice pana Kolowrata 

(údajně se nějakou dobu sám věnoval kamnařině) a rod Šternberků. Věřím, že jakmile se nám podaří 

s některým s rodů navázat úspěšnou spolupráci, nebude problém tuto spolupráci díky navázaným 

kontaktům dále rozvíjet. A nejen, že osvědčíme svůj zájem o přírodu a krajinu, ale mohly by z této 

spolupráce vzniknout i marketingově zajímavé výstupy. 

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

U:  p. tajemník prověří došlé tipy a připraví akci  

 

 

Zapsala:  Macourková Jana      Schválil: Soukup Libor 

Další zasedání rady: On - line, 23. 2. 2023, začátek 10: 00 hod. Hotel Jezerka - Seč 

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

V = výsledek hlasování   
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