
Vážení přátelé APOKS, 

 

opět si Vás dovolujeme oslovit naším pravidelným newsletterem. Topná sezóna pomalu končí a nyní nastává 

čas kdy se věnovat údržbě, rekonstrukcím či stavbám nových spalinových cest.  

Vzhledem ke spuštění poslední vlny Kotlíkových dotací se jako Komínová asociace této problematice plně 

věnujeme a nabízíme Vám ty nejdůležitější informace typu: Jak kotlíkové dotace fungují? O co mohu žádat? Kdy 

a kde mohu žádat? …. Více informací včetně informačního videa naleznete zde: https://www.kominy-

komin.cz/kotlikove-dotace-2019/ věříme, že tyto informace budou užitečné pro Vás i vaše zákazníky. 

V souvislosti s Kotlíkovými dotacemi jsme vytvořili program, jehož cílem je podpora instalace plynových 

kondenzačních kotlů v rámci „Kotlíkových dotací“. Na našem webu je nyní zpracovaný vývojový diagram jak 

postupovat při výměně spotřebiče, včetně řešení odkouření (vyvložkování, fasádní vyústění, venkovní třívrstvý 

komín), co dělat když nemám zřízenou plynovou přípojku, jak na výpočet spalinové cesty, a mnohem více. 

https://www.kominy-komin.cz/kominova-asociace/program-plynove-kotle/ 

Poradenské centrum Komínové asociace se chystá na další veletrhy. Můžete nás navštívit 16. – 19. Května 2019 

na výstavě Dům a zahrada Liberec (https://www.vystavydiamantexpo.cz/vystava/dum-a-zahrada-liberec/), 

nebo 24. – 26. Května 2019 na Frýdecko – Místeckém veletrhu (http://www.omnis.cz/akce/frydecko-mistecky-

veletrh-163/proc-prijit/, kde si můžete v sobotu 25.5. od 11.00 poslechnout i naší přednášku na téma Integrace 

a bezpečnost komínových systémů v moderních stavbách. Na obou výstavách poskytujeme bezplatné 

poradenství pro širokou veřejnost. Neváhejte nás doporučit Vašim zákazníkům či známým. Jsme připraveni 

odpovídat na veškeré dotazy z oboru komínů a vytápění. 

Vážíme si Vašeho zájmu o naše školení a stále vás zveme na naše pravidelné diskuzní pondělky a samozřejmě 

na všechna naše školení a přednášky.  

Opět připomínáme možnost online konzultací ohledně komínů a vytápění ve spolupráci s Ministerstvem 

průmyslu a obchodu, kdy můžete vy či vaši zákazníci zdarma konzultovat přes tento odkaz:  

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/polozit-dotaz-pro-stredisko?ekis=4b7d0cf6fc4cf9014f289c4b365a597b 

Více informací naleznete opět na našem webu https://www.kominy-komin.cz/ekis/. 

Níže si dovolujeme Vás upozornit na nejzajímavější aktuality.  

AKTUALITY: 

• Kalendář akcí APOKS: Aktuální kalendář akcí APOKS pro druhé ¼ letošního roku, včetně podrobností 

naleznete na webu https://www.kominy-komin.cz/kalendar-akci/ 

• APOKS bude se svým poradenským centrem na výstavách v Liberci a Frýdku – Místku 

• Podpora instalace plynových kondenzačních kotlů v rámci „Kotlíkových dotací“ https://www.kominy-

komin.cz/kominova-asociace/program-plynove-kotle/, navázání spolupráce s Českým plynárenským 

svazem (https://www.zemniplyn.cz/chci-topit/jak-zacit). Jak postupovat při realizaci či oživení plynové 

přípojky a jakým způsobem lze řešit přívod spalovacího vzduchu a odtah spalin pro tyto kotle. 

• Podrobné informace o Kotlíkových dotacích včetně termínů kdy žádat, či výše podpory. 

• Video k aktuálnímu tématu Kotlíkových dotací. Expert Komínové asociace – APOKS se vyjadřuje ke 

kotlíkovým dotacím. 

• Zveme Vás na naše dvoudenní školení „Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN“, které se 

koná ve dnech 22.-23. května 2019. Pokud máte zájem zúčastnit se školení, tak nás kontaktujte 

nejpozději do středy 15.5. Počet míst na školení je omezen. V současné době jsou volná ještě 2 místa. 

Členové Komínové asociace – APOKS mají na toto školení slevu 25%. 

• Program ZDROJ - Jedním z cílů APOKS je archivace a zprostředkování primárních dat z oblasti 

spalování, spalovacích zdrojů a jejich interakcí s okolním prostředím. K dispozici budou relevantní 

zdroje s ověřenými naměřenými daty. https://www.kominy-komin.cz/pro-odborniky/program-zdroj/ 

(neváhejte nám Vámi používané zdroje doporučit) 

• Normované výpočty – potřebujete výpočet spalinové cesty dle ČSN? APOKS nabízí vypracování 

výpočtů spalinových cest pro širokou veřejnost. Stačí pouze vyplnit náš datový list a zaslat jej emailem. 
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• V sekci online výpočtů přibyla možnost výpočtu ochranného pásma u vyústění spalin u plynových 

spotřebičů v provedení C do jmenovitého výkonu 24 kW . VÍCE ZDE 

• IEA: Emise oxidu uhličitého byly loni rekordní – Globální emise oxidu uhličitého (CO2) související s 

energií loni stouply o 1,7 procenta na rekordních 33,1 miliardy tun. Důvodem byla zvýšená poptávka 

po energii a používání uhlí, hlavně v Asii. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Mezinárodní agentura pro 

energii (IEA). Růst emisí pak byl nejvyšší od roku 2013. 

• Konec uhlí se vám vyplatí, přesvědčuje Česko bruselský šéf pro klima  

• Jak snížit počet pevných částic vypouštěných do ovzduší při spalování pevných paliv? Představujeme 

vám tři základní doporučení, jak správně spalovat pevná paliva. https://www.kominy-komin.cz/apoks-

zp/  

 

Pro nejaktuálnější informace sledujte náš facebook: https://www.facebook.com/Kominova.asociace/  

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vaše názory a připomínky 
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