
VYSOKÉ PRŮMYSLOVÉ KOMÍNY  
- výstavba, rekonstrukce, kontroly, revize

TALL INDUSTRIAL 
chimneys



PROFIL SPOLEČNOSTI

Motto: „Podle požadavků zákazníka 
realizovat bezpečně a rychle moderní 
stavbu za ekonomickou cenu.“

Omega – Teplotechna Praha je soukromá 
akciová společnost a patří k předním 
evropským společnostem v oboru volně 
stojících průmyslových komínů.

Za uplynulých 15 let realizovala 
Omega – Teplotechna Praha výstavbu 
cca 2.600 m nových průmyslových 
komínů a opravila či zrekonstruovala 
27.000 m komínů.

Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti 
s projektováním, výstavbou, údržbou 
a opravami vysokých průmyslových 
komínů. Spolupracují s vědeckými ústavy 
a universitami jak v České republice, tak 
v zahraničí a využívají tak při své práci 
nejnovější poznatky a informace z tohoto 
oboru.

Členové projektových týmů mají 
osvědčení autorizovaných inženýrů či 
techniků, jsou absolventy odborných 
kursů a školení pro nové technologie         
a členy odborných komisí mezinárodní 
společnosti pro výstavbu průmyslových 
komínu CICIND.

Společnost je držitelem Certifikátu  ČSN 
ISO 9001-2009.

Sídlo společnosti je v Praze, lokální 
pobočky jsou v Ostravě, v Olomouci           
a v Popovicích u Berouna.

COMPANY PROFILE  

Motto: „To complete an up-to-date 
structure safely and quickly in accordance 
to the customer’s demands and at 
reasonable price.“  

Omega – Teplotechna Praha is a private 
join stock company belonging to the 
leading European corporations engaged 
in the erection of tall industrial chimneys. 

During the last 15 years Omega – 
Teplotechna Praha has completed 
all in all 2.600 m of new industrial 
chimneys and reconstructed 27.000 
m of industrial chimneys altogether.  

Our employees have many years of 
experience in design, construction, 
maintenance and repair of tall industrial 
chimneys. They work together with 
research institutes and universities in the 
Czech Republic as well as abroad, hence 
making the most of the most up-to-date 
know-how in their work.  

Our employees hold the “Certificate of 
Chartered Engineers”, they are graduates 
of special courses in new technologies 
and also members of international society 
of owners, builders and designers of tall 
industrial chimneys – CICIND.

Omega – Teplotechna Praha is holder of 
the CSN ISO 9001 – 2009 Certificate.  

The company headquarter is located in 
Prague, with local branches in Ostrava, 
Olomouc and Popovice (near Beroun).



PROJEKČNÍ ČINNOST A PORADENSTVÍ
Společnost Omega – Teplotechna Praha zajišťuje projektové dokumentace, 
studie a poradenství v oblasti volně stojících průmyslových komínů v souladu 
s evropskými normami a s požadavky zákazníka, s cílem zajistit moderní projekt 
za ekonomickou cenu. Naše společnost klade důraz na bezpečnost provozu a nízké 
náklady na údržbu a provoz komína.

Omega – Teplotechna Praha aktivně spolupracuje s vědeckými pracovišti, 
vysokými školami a dalšími odbornými ústavy v České republice.

Omega – Teplotechna Praha je členem CICINDu – renomovaného  mezinárodního 
sdružení stavitelů, provozovatelů a projektantů volně stojících komínů (www.
cicind.org). Normy CICINDu jsou ve většině zemí základním podkladem pro 
národní normy. Omega – Teplotechna Praha se výrazně podílí na zavádění 
evropských komínářských norem řady ČSN EN 13084 v České republice. Při 
realizaci projektové dokumentace a studií využívá Omega – Teplotechna Praha 
nejnovější výpočetní a měřící metody.

Teoretické výsledky jsou vždy optimalizovány na základě mnohaletých praktických 
zkušeností pracovníků společnosti.

Omega – Teplotechna Praha a.s. poskytuje komplexní poradenství v oblasti 
průmyslových komínů a disponuje rozsáhlým know-how, které vychází 
z dlouholetého působení a získaných zkušeností v oboru vysokých průmyslových 
komínů. Společnost se podílí  na vývoji nových konstrukcí průmyslových komínů 
a jejich zavádění do praxe.
 

DESIGN AND CONSULTANCY
Omega – Teplotechna Praha provides project documentations, pilot projects 
and consultancy in field of free standing industrial chimneys according to the 
European Standards and to the demands of individual customer. The ambition 
is to provide an up to date project at a reasonable price. Our company insists on 
operational safety and low service and maintenance costs of supplied chimneys.

Omega – Teplotechna Praha cooperates intensively with researchers, universities 
and other specialized institutions in Czech Republic.

Omega – Teplotechna Praha is the member of CICIND – prestigious international 
association of constructors, operators and designers of free standing chimneys in 
the world (www.cicind.org). In most counties the National Standards are generally 
based on CICIND Standards. Omega – Teplotechna Praha also takes a part in the 
implementation of European Norms of the CSN EN 13084 series. For the project 
documentation the company employs the latest methods of calculation and 
measurement.

The theoretical results are always optimized according to the professional 
experience of company employees.

Omega – Teplotechna Praha provides complete consultancy services in the field 
of industrial chimneys. Due to its long-term experience in this field, the company 
disposes of an excellent know-how and it takes part in the development of new 
design types of industrial chimneys and their practical implementation.



LABORATORNÍ ZKOUŠKY

TERMOVIZE

MĚŘENÍ FREKVENCÍ

VIZUÁLNÍ KONTROLA

REVIZE, DIAGNOSTIKA A PASPORTIZACE KOMÍNŮ
Omega – Teplotechna Praha a.s. provádí stavebně technické průzkumy, inspekce 
a pasportizace volně stojících průmyslových komínů. Při těchto činnostech 
efektivně využívá dlouholeté zkušenosti z projekce, výstavby a oprav komínů.

Diagnostika průmyslových komínů souvisí s jejich dobrým stavem. Znalost 
technického stavu komína je podmínkou včasných prevenčních a stavebních 
zásahů prodlužujících životnost komína.

Inspekce komína a jeho stavebně technický průzkum zahrnuje odborné prohlídky, 
měření, laboratorní zkoušky a posouzení komína s následným vyhodnocením jeho 
aktuálního stavu.

Nestandardními metodami diagnostiky jsou termovizní měření a měření 
frekvenčních charakteristik.

Pasportizace komína představuje ucelený systém vyhodnocení provedených 
revizí, stavebně technických průzkumů, technologických parametrů, laboratorních 
zkoušek se stanovením zbytkové životnosti komína.

REVISION, DIAGNOSTICS AND CHIMNEY PASSPORT 
Omega – Teplotechna Praha carries out technical examinations, inspections 
and passport implementation of free standing industrial chimneys. For these 
activities, Omega makes use of its long term experience in design, construction 
and repairing the chimneys.

Diagnostics of industrial chimneys is substantial for their good condition. 
Knowledge of the technical state of the chimney is a basic condition for its        
well-timed preventive or building precautions to extend the chimney service life.

Chimney inspection and its checking from the building-technical point of view 
include expert survey, measurements, laboratory tests and general examination 
together with evaluation of its actual condition.

Special diagnostic methods – thermo-vision and frequency characteristics 
measuring are occasionally used.

Passport represents a complex evaluation system of revisions, building-technical 
inspections, technological parameters and laboratory tests including the 
assessment the residual service life.



NOVÉ KOMÍNY
Společnost Omega – Teplotechna se dlouhodobě profiluje jako jedna z předních 
společností v České republice v oboru výstavby vysokých průmyslových 
komínů.

Omega – Teplotechna Praha a.s. provádí výstavbu nových dříků komínů 
všech druhů:

• železobetonové komíny
• cihelné komíny
• ocelové komíny
• atypické komíny

Na základě požadavků zákazníka je společnost Omega – Teplotechna připravena 
navrhnout a postavit komín s optimálními parametry, přizpůsobený přáním 
zákazníka a technickým požadavkům.

Omega – Teplotechna Praha realizuje výstavbu následujících typů 
vnitřních ochranných komínových pouzder:

• keramická pouzdra zděná na kyselinovzdorný tmel s dilatačními spárami  
 krytými elastomerovými kompenzátory
• klasická pouzdra zděná komínovkami nebo šamotovými normálkami
• ocelová pouzdra (nerez, corten, s vnitřní ochrannou vrstvou)
• speciální (laminátová, plastová, speciální ochranné nástřiky, s aplikací  
 ochranné borosilikátové výstelky Pennguard® a další)

Hlavním působištěm společnosti Omega – Teplotechna Praha je elektrárenský          
a teplárenský průmysl, průmysl pro výrobu vápna a cementu, papírenský průmysl 
a petrochemie. Mezi naše zákazníky patří řada významných společností jak 
v České republice, tak v zahraničí. I při vlastní výstavbě společnost spolupracuje 
s předními světovými specialisty v tomto oboru.



NEW CHIMNEYS
Omega – Teplotechna Praha is one of the most important companies working in 
the field of tall industrial chimneys in the Czech Republic.

Omega – Teplotechna Praha projects and builds all shaft types:
• Reinforced concrete 
• Brick
• Steel
• Atypical

According to the customer’s demands, Omega – Teplotechna Praha is ready to 
design and build a chimney of optimum parameters, customized to the customer’s 
wishes and to the specific technical demands. 

Omega – Teplotechna Praha supplies protective liners of following types:
• Acid-resistant ceramic liner applied on acid-resistant mortar with   
dilatation joints covered by elastomeric compensators
• Standard liner of special chimney bricks or fire-clay bricks
• Steel liner (stainless steel, Corten with special protection covering)
• Special liners (fiberglass, plastics, special protection covering,  
 special protecting lining system Pennguard® etc.)

Omega – Teplotechna Praha works mostly for the following customers:
Heat-power engineering, generation plants, lime and cement industry, paper mills 
and petrochemical industry. The clientele consists of important companies from 
the Czech Republic as well as from abroad. In all its operations, the company 
cooperates with renowned specialists in the relevant fields.  



KOMÍNY PRO MOKRÉ SPALINY

Proces dokonalého vyčištění spalin s sebou přináší nové požadavky na konstrukci 
a technologii komínů.

Pro odvod odsířených spalin bývá v posledních letech použit většinou mokrý 
systém. Aktuálním ekonomickým požadavkem je přivádět čisté spaliny 
o teplotách kolem 50°C přímo do komína. S ohledem na tento požadavek musí být 
komín řešen se speciálními úpravami vnitřního ochranného pouzdra navrženými 
dle individuálních podmínek každého jednotlivého komína.

Omega – Teplotechna Praha a.s. má v této oblasti dostatečné zkušenosti a je 
připravena vybrat, navrhnout a realizovat nejvýhodnější variantu takového 
komína ve vysoké technické kvalitě za výhodnou cenu.

Možné konstrukční systémy pro odvod mokrých spalin:
•   Ocelové vnitřní pouzdro z uhlíkové oceli chráněné povlakem se skelnými       
    vločkami.
•   Železobetonová konstrukce vyložená borosilikátovými tvárnicemi

Tato varianta řeší současně tepelnou izolaci komína, je odolná 
vůči otěru a tepelným šokům a garantuje nejmenší množství 
potenciálního úniku kapek kondenzátu. 

•   Vnitřní komínový průduch z plastu
Tato varianta je solidním technickým řešením, která však klade vyšší 
nároky na dodržování provozních podmínek.

•    Keramické pouzdro s odvětraným přetlakovým prostorem.

CHIMNEYS FOR WET FLUE GAS

Process of perfect flue gas cleaning is accompanied by new demand of chimney 
technologies and constructions.

For the FGD flue gas outlet, wet system is used very often over the last years. The 
actual economical demand is to drive clean flue gas of temperature about 50° C 
directly into the chimney.

Regarding to this demand chimney must be designed with special inner liners in 
accordance to specific condition of any individual chimney.

Omega – Teplotechna Praha is very experienced in this field and is ready to 
choose, propose and realize the optimum option of such type of chimney in high 
quality at favorable price.

The construction options for wet flue gas draught:
•   Steel liner of carbon steel protected by coating of glass flakes.
•   Reinforced concrete construction equipped with boron-silicate blocks.

This option guarantees also good thermal insulation, abrasion and 
thermal changes resistance and the lowest possible quantity of 
potential condensate outflow. 

•   Chimney liner of GRP
This option presents serious technical solution but keeping on 
prescribed service conditions is necessary here.

•   Brick liners with ventilated overpressed interspace



REKONSTRUKCE KOMÍNŮ 

Významnou aktivitou společnosti Omega – Teplotechna Praha jsou činnosti 
zaměřené na údržbu průmyslových komínů s cílem maximálně prodloužit jejich 
životnost. Společnost v této oblasti poskytuje komplexní služby –  od stavebně 
technického průzkumu a vyhotovení projektové dokumentace, až po realizaci 
vlastních oprav a rekonstrukcí  v celém rozsahu nutném pro spolehlivý provoz 
zařízení.

Společnost Omega – Teplotechna Praha a.s. provádí kompletně veškeré sanační 
práce. Většina těchto prací se provádí ve výškách, s využitím zvláštních technologií 
a ze speciálních plošin nebo lávek. 

Příklady sanačních činností:
• mechanická očištění povrchů konstrukcí
• omytí a otryskání vysokotlakým vodním paprskem nebo pískem
• chemická ošetření obnažené výztuže železobetonových konstrukcí,  
 aplikace adhezních můstků, injektáže trhlin
• reprofilace povrchů železobetonových konstrukcí (ruční, strojní)
• povrchové stěrky ze standardních i speciálních materiálů
• nátěry a nástřiky (ochranné, výstražné, izolační, speciální nátěry              
 a nástřiky)
• zesílení konstrukcí stříkanou betonovou směsí, případně    
 s dodatečným armováním (torkretáž) a další



RECONSTRUCTION OF INDUSTRIAL CHIMNEYS

The maintenance of tall industrial chimneys with the aim to maximize their 
service life belongs to the important activities of Omega – Teplotechna Praha. The 
company offers a complete service package starting from building inspection and 
project documentation and ending with a complete repair and reconstruction. All 
these activities have a significant importance to the reliable chimney operation.

Omega – Teplotechna Praha performs also all reinstating works. Majority of these 
works occurs in height using special platforms, gangways and technologies.

Examples of reinstating works:
• Mechanical cleaning of construction surfaces
• Washing and water- or sand-blasting
• Chemical treatment of uncovered reinforcement, application of adhesive 
 joints
• Cracks’ grouting
• Surface adjustment of reinforced concrete construction (hand-made,  
 mechanical)
• Surface coating films of standard or special materials
• Paints and covering (protection, cautionary, insulation, special paints  
 and sprays)
• Reinforcing of constructions by spray concrete mix, eventually with  
 adding of reinforcement etc.



ZDĚNÉ KOMÍNY

Cihelné komíny patří ke starším typům průmyslových komínů. Výstavba nových 
cihelných komínů se uskutečňuje téměř výhradně v rámci rekonstrukcí a zachování 
původních objektů. I v této oblasti nabízí společnost Omega – Teplotechna Praha 
své kvalifikované pracovníky, kteří klasickými postupy ze speciálních tvarovek či 
běžných cihel, stejně jako s použitím moderních materiálů, postaví cihelný komín 
v požadované podobě a kvalitě.

Stávající cihelné komíny podléhají (zejména vinou přechodu z pevného topného 
média na plynové) degradaci, především v oblasti hlavy komína. Společnost 
Omega – Teplotechna Praha bývá velmi často povolávána jako specialista na 
opravy takových komínů a v této oblasti dosahuje velmi dobrých výsledků.

BRICK CHIMNEYS

Brick chimneys belong to elder types of industrial chimneys. Construction of 
new brick chimneys are realized mostly within the frame of reconstruction and 
innovation of related original objects. Even in this branch Omega – Teplotechna 
Praha has its qualified specialists, which are able to build in standard method 
from special or square bricks, the same as using modern materials, any chimney 
in asked shape and quality.

Existing brick chimneys are subjected to degradation especially because 
of conversion from solid to gaseous fuel one, especially at chimney top. 
Omega – Teplotechna Praha is asked very often to realize special repairs of these 
chimneys and reaches very good results in this branch.



REFERENČNÍ DOPISY

OCELOVÉ KOMÍNY

Do skupiny volně stojících průmyslových komínů patří také ocelové 
komíny. Jejich předností je zejména rychlá montáž a tovární výroba 
jednotlivých komponentů. Omega – Teplotechna Praha spolupracuje 
s evropskými odbornými specialisty v tomto oboru  a je schopna 
zajistit projekt i dodávku ocelového komínu moderní konstrukce podle 
požadavku zákazníka.

STEEL STACKS

Steel chimneys constitute an important part of free standing chimneys. 
Their fast assembly and industrial prefabrication of single parts 
represent their fundamental advantage. Omega – Teplotechna Praha 
cooperates with distinguished specialist in this field and it is in position 
to provide the draft as well as the delivery of the steel chimney of 
modern design according to the requirements of the customer.



CZECH REPUBLIC 

info@ot.cz    http://www.ot.cz

ADRESA SÍDLA FIRMY:
COMPANY HEADQUARTERS:

Velehradská 26
130 00  Praha 3

tel: +420 222 728 681-2 
 fax: +420 222 728 680

e-mail: omegatep@ot.cz

POBOČKA V OSTRAVĚ:
OSTRAVA BRANCH OFFICE:
Rolnická 15
709 00 Ostrava-Nová Ves
tel/fax : +420 596 620 366
e-mail: omegatep@ot.cz

POBOČKA OLOMOUC:
OLOMOUC BRANCH OFFICE:
8. května 15
772 00  Olomouc 
tel/fax: +420 585 224 432
e-mail: omegatep@ot.cz

ČEZ       25 zakázek / projects

BIOCEL PASKOV     10 zakázek / projects

CHEMOPETROL LITVÍNOV    14 zakázek / projects

MONDI PACKAGING PAPER ŠTĚTÍ   18 zakázek / projects

INTERNATIONAL POWER OPATOVICE  15 zakázek / projects

MORAVSKÉ TEPLÁRNY ZLÍN       8 zakázek / projects

EVČ PARDUBICE        8 zakázek / projects

ACTHERM CHOMUTOV       6 zakázek / projects

DALKIA CZECH REPUBLIC      5 zakázek / projects

Arabian International Construction, KEPCO, Egypt:
- Supervize při vyzdívání vnitřního pouzdra komína / Supervision of chimney liner – Sidi Krir, Egypt

Austrian Energy & E. Austria:
- Stavba komínů / Constructions of chimneys 150 m, 270 m, Mělník, Czech Republic

Austrian Energy & E. Austria + Vítkovické stavby Ostrava:
- Stavby komína / Construction of chimney 120 m, Ledvice, Czech Republic

Ferbeck & Vincent, France:
- Oprava vnitřního pouzdra komína / Repair of chimney liner, Vilnius, Lithuania

Fluor Daniel B.V., Netherlands:
- Stavba železobetonového komína / Construction of reinforced concrete chimney 120 m, Kralupy, 

Czech Republic
Hoogovens E & E, Tech. Services, Netherlands:

- Stavba komína 200 m pro odsířené spaliny / Construction of chimney 200 m for FGD flue gas, 
Počerady, Czech Republic

IVO P.E., Finland:
- Stavba komína pro odsířené spaliny / Construction of chimney 120 m, Olomouc, Czech Republic

Mitsubishi Heavy Industries Europe – Vojenské stavby CZ:
- Stavba komína 269 m / Construction of chimney 269 m, Dětmarovice, Czech Republic

Citec S.A., Poland – Cheming Pardubice a.s.:
- Zpracování projektu komínů / Chimneys design completing, Poland

Termostav Bratislava, Slovakia
- Stavba železobetonového komína 95 m - dřík / Construction of reinforced concrete chimney 95 m 

-  stack, Bratislava, Slovakia

                     
         STÁLÍ ZÁKAZNÍCI - VÝBĚR / REGULAR CUSTOMERS - SELECTION:

          PROJEKTY PRO ZAHRANIČNÍHO ZÁKAZNÍKA - VÝBĚR 
          PROJECTS FOR FOREIGN CUSTOMERS - SELECTION:


