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Účast zástupců ČPS na veletrhu FOR 
PASIV a FOR WOOD  

 
Vzhledem k tomu, že ČPS již delší dobu spolupracuje s Komínovou asociací APOKS 
a v mnoha směrech mají obě organizace společné cíle, přivítal ČPS nabídku Komínové 
asociace APOKS spolupodílet se na využití jejich stánku na veletrhu FOR PASIV a FOR 
WOOD začátkem února 2019 v Praze. Většina dotazů, na které zástupci ČPS odpovídali, se 
týkala problematiky výměny kotle na tuhá paliva za plynový kotel, a to, s ohledem na 
implementaci Nařízení komise (EU) č. 813/2013, resp. plnění požadavků na ekodesign 
ohřívačů pro vytápění vnitřních prostor a kombinovaných ohřívačů, zejména za plynový 
kondenzační kotel. Konkrétně se jednalo o informace o úpravách stávající otopné soustavy 
(tělesa radiátorů), regulace, napojení na domovní plynovod a napojení na kanalizační odpad, 
kterými zástupci ČPS doplňovali informace zástupců Komínové asociace APOKS 
o komínech, systémech komínových těles a způsobu vyvložkování stávajících komínů pro 
odvod spalin od plynového kondenzačního kotle. Díky tomu odcházeli účastníci veletrhu od 
stánku s ucelenou rámcovou informací, jak postupovat při změně způsobu vytápění. Zároveň 
tím byla prohloubena i spolupráce ČPS s Komínovou asociací APOKS a věcně naplňován 
společný program na podporu využití plynových kondenzačních kotlů a zemního plynu 
obecně.   
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Zástupci ČPS rovněž nabízeli na stánku prodej základních technických pravidel pro instalaci, 
provoz a údržbu odběrného plynového zařízení a pro řešení přívodu dostatečného množství 
spalovacího vzduchu. Většina otázek na odvod spalin a přívod dostatečného množství 
spalovacího vzduchu se týkala plynových spotřebičů v provedení B a jejich kontroly, 
bezpečnosti a spolehlivosti. Dotazy rovněž směřovaly i na správné vedení domovních 
plynovodů, materiál pro vnitřní domovní plynovody, umístění HUP a plynoměru či způsob 
jejich vymístění, např. ze sklepa.  
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