
Efektivita na celé čáře.

Při využití energie hraje nejdůležitější roli efektivita. 

Náš kompletní program poskytuje pro všechny oblasti 

použití a všechny energetické nosiče individuální řeše-

ní s efektivními systémy – ať už na olej, plyn, solární 

energii, biomasu nebo teplo ze vzduchu a země.

www.viessmann.cz

Olejová/plynová 
kondenzační technika

Příklady z kompletní nabídky:

Topné systémy 
pro dřevo

Tepelná 
čerpadla

Kombinovaná výroba 
elektrické energie a tepla

Solární 
systémy

Mikrokogenerační 
jednotky
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Oblasti našeho zaměření: Olejová a plynová kondenzační technika, topné systémy na dřevo, tepelná čerpadla, solární systémy, bioplynové stanice a kogenerační jednotky.
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Distribuce prostřednictvím CTI ČR, redakce, 
podnikatelů, organizací a sdružení.

Podepsané články neprocházejí jazykovou 
úpravou, pouze některé původní pojmy jsou 
nahrazeny správnými českými topenářský-
mi pojmy. Články vyjadřují názory autorů 
a nemusí být vždy totožné se stanoviskem 
vydavatelství a redakce. Nevyžádané ruko-
pisy a obrazový materiál nevracíme. Kopí-
rování, zno vu pub li ko vá ní nebo rozšiřování 
kterékoliv části časopisu se povoluje pouze 
s písemným souhlasem vydavatele.

Čestní členové CTI ČR

Prof. Ing. Karel Laboutka, CSc.
Ing. Vladislav Stříhavka

Karel Komárek
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Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí čtenáři!

Téměř po 40 letech působení v oboru mám možnost 
tímto způsobem Vás pozdravit a nastínit Vám své 
představy o další činnosti a směřování cechu i oboru, 
jehož jako autorizované společenstvo jsme v České 
republice garanti.

Je mi jasné, že mé představy a představy dalších 
20 členů prezidia se mohou různit, přesto s mými 
názory je řada z Vás seznámena a jsou všeobecně 
známy. Dobře fungující prezidium je základem pro 

plnění veškerých usnesení, dohod, plánů, vizí a cílů. Proto je potřeba přizpůsobit 
a upřesnit organizační strukturu cechu, od reprezentantů krajských center až po 
úzké vedení.

Rozvoj cechu a členské základny vidím hlavně v nabídce potřebných infor-
mací a vytvoření smysluplných podmínek pro současné i budoucí členy cechu, 
aby členství bylo přínosem a potřebou pro všechny v oboru zúčastněné. Za velmi 
důležité považuji pokračování a rozvíjení aktivit ve vzdělávání jak školního, tak 
celoživotního a spolupráci při tvorbě a úpravách vyhlášek, norem, předpisů nejen 
oborových, ale i legislativních.

Jsem přesvědčen, že v nově zvoleném prezidiu je řada úspěšných odborníků, 
s nimiž společně posuneme cech a jeho prestiž dál. Dalo by se psát a hovořit daleko 
rozsáhleji či podrobněji, avšak co jsem pro začátek chtěl říci, jsem řekl a o dalším 
příště.

Závěrem bych chtěl poděkovat bývalému prezidentu Františku Zieglerovi za 
dlouholetou práci pro cech a popřát mu hodně zdraví, osobní i rodinné pohody. 
Přál bych si, aby jako člen nově zvoleného prezidia svými zkušenostmi a nezdolným 
optimismem nadále přispíval k co nejlepší činnosti našeho cechu.

                                                                                                                            Bohuslav Hamrozi
Prezident CTI ČR
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