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TZ: Aplikace Čistý komín upozorní na špatné topení v domácnostech 

 

Ostrava, 27. listopadu 2013 

Na špatné topení v domácnostech upozorní webová a mobilní aplikace Čistý komín 

(www.cisty-komin.cz), kterou vytvořila ostravská nezisková organizace Čisté nebe. Projekt 

umožní obyvatelům Moravskoslezského kraje přidávat fotografie kouřících komínů na mapu 

a motivovat tak majitele lokálních topenišť ke zlepšení způsobů vytápění.  

 

Projektová manažerka Čistého nebe Kamila Plocková ke vzniku projektu uvedla: „Lidé se na 

nás často obracejí s dotazy ohledně sousedů, kteří jim svým topením znepříjemňují život. 

Věříme, že Čistý komín tyto problémové topiče motivuje k výměně starého kotle za nový 

anebo ke zlepšení způsobu vytápění v jejich domácnosti. Pilotní projekt je vytvořen pro 

použití v Moravskoslezském kraji, na základě zkušeností a zájmu budeme případně uvažovat 

o jeho rozšíření do dalších krajů v ČR.“   

 

Mobilní aplikace pod názvem Čistý komín, díky které může uživatel okamžitě přidat fotku 

kouřícího komínu na mapu, je k dispozici pro operační systémy Android a iOS. Ředitelka 

Čistého nebe Markéta Ubíková k aplikacím dodává: „Čistým komínem chceme navázat na 

náš projekt mobilní aplikace SmogAlarm (www.smogalarm.cz), která uživatelům zobrazuje 

aktuální hodnoty znečištění ovzduší. Tu jsme spustili v listopadu 2011 a od té doby si ji stáhly 

už desítky tisíc lidí. Máme radost z ohlasu, který má tato aplikace nejenom u laické, ale i 

odborné veřejnosti. Tento týden nás potěšilo druhé místo SmogAlarmu v kategorii Nejlepší 

internetový projekt celorepublikové soutěže Být vidět, kterou vyhlašuje Fórum dárců.“  

 

Spuštění projektu doprovází i soutěž O největšího čmoudila, která probíhá na Facebookových 

stránkách Čistého nebe a kde mohou lidé od čtvrtka přihlašovat fotky kouřících komínů. 

Soutěžící s fotografií s nejvíce hlasy získá terapii mořským vzduchem.   

 

Projekt Čistý komín byl finančně podpořen v rámci Dotačního programu na podporu 

vzdělávání v oblasti životního prostředí Moravskoslezského kraje pro rok 2013. 

 

 

 

 

 

Kontakt:  

Kamila Plocková, Projektová manažerka, Čisté nebe o.p.s. 

kamila.plockova@cistenebe.cz, tel. 605 456 204,  

www.cistenebe.cz   

www.cisty-komin.cz 

 

Čisté nebe je obecně prospěšnou společností, která vznikla na sklonku roku 2010 v Ostravě. 

Posláním organizace je prosazovat právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch. 

http://www.cisty-komin.cz/
http://www.smogalarm.cz/
mailto:kamila.plockova@cistenebe.cz
http://www.cistenebe.cz/
http://www.cisty-komin.cz/

