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1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací:  

(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u 

kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím 

databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké 

školy.  

(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí 

být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v 

místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště 

vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na 

své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.  

(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez 

ohledu na výsledek obhajoby.  

2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3:  

(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli 

za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k 

vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních 

povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího 

zařízení (školní dílo).  

3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní 

dílo:  

(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření 

licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení 

bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u 

soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno.  

(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, 

není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.  

(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního 

díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 

přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až 

do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či 

vzdělávacím zařízením z užití školního díla podle odstavce 1.  
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1 Úvod 

 

Záznamy o prvních kominických organizacích na našem úzení sahají až do 17. století 

a první právní předpis o provádění kominického řemesla pak vnikl v roce 1785 za vlády 

Marie Terezie. Zakotvení kominického řemesla v moderním právním systému započalo 

císařským patentem č. 227/1859 ř.z. Františka Josefa I., který byl sice upravován posléze 

ostatními zákony, ale svoji platnost si zachoval až do roku 1965. [7]  

Cílem této práce je posoudit, jaký je skutečný dopad soudobé právní úpravy na počty 

komínových požárů na našem území. Pro účel této práce jsou proto nejdůležitějšími 

právními předpisy vyhláška Ministerstva vnitra ČSSR č. 111/1981 Sb., která byla původně 

prováděcím předpisem k zákonu č. 18/1958 Sb., o požární ochraně, který byl později 

nahrazen zákonem č. 133/1985 Sb. Tato vyhláška si svoji podobu zachovala až do roku 

2010, kdy byla po dlouhotrvajících snahách odborné veřejnosti a několika neúspěšných 

pokusech ze strany zákonodárců nahrazena Nařízením vlády č. 91/2010 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany při provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které 

z hlediska odborného představuje velký krok dopředu.  
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2 Rešerše 

Cílem této kapitoly je průzkum odborných publikací na téma požární ochrany při 

návrhu, konstrukci a především provozu spalinové cesty, především v kontextu právní 

úpravy v České republice. Problematikou podoby postupů údržby, čištění a kontrol 

komínových těles před a po nabytí platnosti NV č. 91/2010  Sb. se zabývá řada prací a 

norem. Pro vypracování této práce jsem použil, a za nejpodstatnější považuji, níže 

uvedené. 

VAVERA, František. Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 

spotřebičů paliv (Právní úprava). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013 

Tato publikace popisuje jak historii, tak vývoj a současný stav kominictví z právního 

pohledu v České republice. Dále obsahuje důležité informace včetně všech kroků, které 

předcházely vytvoření a schválení NV č. 91/2010 Sb., stejně tak jako jeho plné znění. 

JELÍNEK, Vladimír. Rozdělení komínů : doporučený standard technický, skupina: 

technika prostředí staveb, zařízení na výrobu tepla. Praha: Informační centrum 

ČKAIT, 2000 

Tento soubor zachycuje posuzovací znaky stavebních konstrukcí a provozních 

podmínek v souladu s evropskou normou EN 1443 a dělení komínů a kouřovodů podle 

stavebně-technických parametrů. 

 

JIŘÍK, František. Komíny. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013 

Čtvrté přepracované vydání této publikace aktuálně (podle nových evropských 

norem) a srozumitelně seznamuje s problematikou odvodu spalin od spotřebičů na tuhá, 

kapalná a plynná paliva. Dále popisuje zásady a způsob stavby keramických komínů, 

kovových komínů a i nových typů komínů.  
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3 Rozdělení komínů 

Komín je jednoúčelovým stavebním prvkem sloužícím k odtahu spalin z tepelných 

spotřebičů (kotlů) do venkovního prostředí. O základním rozdělení komínů a dalších částí 

spalinové cesty pojednává ČSN 734201, v následující kapitole je základní rozdělení 

rozšířeno a doplněno o další důležité body.  

3.1 Rozdělení komínů podle konstrukčního uspořádání vrstev a jejich 

složení 

Konstrukční uspořádání vrstev je základním stavebním parametre komína, který 

včetně všech použitých materiálů, stavebních technologií musí splňovat tepelně technické, 

mechanické, hydraulické a požárně-bezpečnostní požadavky. Použité stavební technologie 

se musí řídit i složením a vlastnostmi spalin a vnějším prostředím.[1] 

Podle základního konstrukčního uspořádání se komíny dělí na:  

   Jednovrstvé (obr. 1. a) 

  Vícevrstvé (obr. 1. b) 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Třídění podle konstrukčního uspořádání a) jednovrstvý b) vícevrstvý [2] 

 

3.1.1 Jednovrstvý komín 

Samotnou konstrukci komínu tvoří komínová vložka z jednoho materiálu, který 

splňuje veškeré požadavky. Komínové vložky jsou buď trubkové, nebo tvárnicové 

konstrukce. [1] 
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3.1.1.1 Trubková konstrukce 

Nejčastěji jsou užity keramické a kovové konstrukce u podtlakových komínů 

s umělým tahem. Jelikož je v nich uměle udržován trvalý přetlak, není nutný větší tepelný 

odpor komína. [3] 

3.1.1.2 Tvárnicová konstrukce 

Použity plnostěnné nebo vylehčené keramické nebo betonové tvárnice. Tvárnice jsou 

lehčeny  vertikálními vzduchovými mezerami, které slouží zároveň jako tepelná izolace. 

Plnostěnné tvárnice jsou používány  bez tepelné izolace, nebo s izolací uvnitř stěny 

komína. Nejčastějším konstrukčním materiálem je lehčený beton. [3] 

3.1.2 Vícevrstvé komíny 

Stěny jsou tvořeny z více materiálů, vícevrstvé komíny dělíme na: 

Podtlakové 

Přetlakové – vnitřní komíny musí mít větranou vzduchovou mezeru [1] 

3.1.2.1 Vícevrstvé komíny bez vzduchových mezer 

Nejčastější konstrukční složení vícevrstvých komínů bez vzduchových mezer je: 

průduch, tepelně-izolační vrstva, vnější plášť. 

Tyto konstrukce se užívají pro přirozený i umělý tah, ale pouze jako suchý systém. 

Průduch je tvořen bariérovým typem vložky (nejčastěji z plechu). [3] 

3.1.2.2 Vícevrstvé komíny se vzduchovou mezerou 

Vzduchové mezery na tomto druhu konstrukce jsou buď větrané nebo nevětrané. 

Větrané – Je odvětráván prostor mezi průduchem a pláštěm komína pomocí 

rozdílných tlaků u nasávacího otvoru u paty komína a výstupem v horní části komína. 

Odvětrávání slouží především k odvodu difuzní vlhkosti ze spalin. 

Nevětrané – Vzduchové mezery slouží především jako tepelná izolace. Tyto typy 

často vznikají při rekonstrukcích starých zděných komínů vložením nové komínové 

vložky. 
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U vnitřních přetlakových komínů vzduchová vrstva zajišťuje ochranu před 

proniknutím spalin do prostoru při netěsnosti průduchu. [1] 

3.2 Rozdělení komínů podle difuze vlhkosti přes stěnu komína 

Bariérové – Vysokým difuzním odporem průduchu je zamezeno vnikání vlhkosti ze 

spalin do těla komínu. 

Difuzní – částečné pronikání vlhkosti komínovou vložkou. Proniklou vlhkost lze 

odvádět pomocí vzduchové ventilační komory ve stěně komínu. [1] 

3.3 Rozdělení komínů podle tlaku 

Podle tlakové bilance uvnitř průduchu dělíme komíny na: 

 Podtlakové s přirozeným tahem – termické  

 Podtlakové s umělým tahem 

 Přetlakové [1] 

3.3.1 Podtlakové komíny s přirozeným tahem  

Jsou nejčastějším druhem komínů pro odvod spalin z podtlakových spotřebičů tzv. 

přirozeným komínovým tahem. Přirozený komínový tah je způsoben teplotou spalin, která 

je vyšší než teplota okolí, z čehož plyne nižší hustota, která způsobí nižší tlak. Velikost 

vzniklého podtlaku je dána rozdíly hustot vzduchu a spalin a účinnou výškou komína. Při 

nedodržení správné výšky komína nad rovinou střechy (především u komínů s přirozeným 

tahem) může vlivem turbulencí vzduchu způsobených tvarem střechy nebo i blízkou 

sousedící zástavbou dojít ke vzniku přetlaku v komínovém tělese a proudění spalin dovnitř 

objektu. [2] [3] 

Při návrhu komína je nutné dodržet: 

 Nejvyšší a nejnižší přípustnou účinnou výšku komína 

 Vhodnou teplotu spalin proudících do komína 

 Dostatečnou izolaci komína, aby nedocházelo k přílišnému ochlazování spalin 

 Dostatečnou výšku nad rovinou střechy, aby nedošlo k ovlivnění tlakových 

podmínek v komínu následkem větru [1] 
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3.3.2 Podtlakové komíny s umělým tahem  

Komínového tahu je docíleno pomocí ventilátoru v ústí komínu, který vytvoří podtlak 

v průduchu. To napomáhá především při náběhu spotřebiče. Pomocí regulace výkonu 

ventilátoru lze stále udržovat optimální komínový tah dle závislosti na samotném účinku 

teploty spalin. [3] 

Používají se nejčastěji při: 

 Nedostatečném tahu komína 

 Negativní výšce kouřovodu 

 Nízké účinné výšce komínu, velkých ztrátách ve spalinové cestě 

 Potlačení negativních vlivů větru (např. při nízké výšce nad střechou) [3] 

3.3.3 Přetlakové komíny 

Přetlak v komínové cestě je způsoben ventilátorem ve spotřebiči, popřípadě i 

ventilátorem ve spalinovém hrdle, popřípadě i na kouřovodu. 

Ventilátor ve spalinovém hrdle slouží především: 

 Při zatápění ve spotřebiči do studeného komína 

 Při záporné účinné výšce komínu, při částečném klesání 

 Při složitém tvaru kouřovodu, povrch způsobuje velké ztráty 

 Při malé účinné výšce komína nad povrchem střechy 

 Pokud je potřeba vysokého podtlaku pro nasávání vzduchu do spotřebiče [2] [3] 

Návrh komínu:  

 Jednoplášťové komíny bez tepelné izolace 

 Požadavek na těsnost, trubkový systém 

 Mokrý systém 

 Vestavěné komíny musí mít ventilační průduch 

 Nenavrhuje se sběrná tvarovka v patě komínu [1] 
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3.4 Rozdělení komínů podle vlhkosti 

Posouzení komínů dle kondenzace páry ze spalin na vnitřních stěnách průduchu 

v komíně, která je způsobena nízkým tepelným odporem komína a tudíž rozdílnými 

teplotami mezi spalinami a průduchem komína. [2] 

3.4.1 Suché komíny 

V suchých komínech dochází ke kondenzaci pouze krátkodobě, dokud se teplota 

vnitřní stěny průduchu nezvýší nad teplotu rosného bodu spalin. Poté již ke kondenzaci 

nedochází, protože stěna komína má dostatečný tepelný odpor na udržení teploty vnitřní 

strany průduchu nad teplotou rosného bodu spalin. Pro jímání kondenzujících par je v patě 

komína užita nádobka s odvodněním. [2] [3] 

3.4.2 Mokré komíny 

U mokrého typu komínů dochází ke kondenzaci vody ze spalin neustále v důsledku 

nižší teploty vnitřní strany průduchu kvůli nízkému tepelnému odporu komína. Jedná se o 

přetlakové komíny často konstruované z nerezových těsně spojených trubek bez tepelné 

izolace.  Pokud se jedná o komín vestavěný, musí být použito vzduchové mezery. [2] [3] 

3.5 Rozdělení komínů podle umístění 

Rozdělení komínů podle jejich umístění vůči budovám a jejich konstrukční 

návaznosti.  

3.5.1 Volně stojící komíny 

Volně stojící komíny nemají žádnou konstrukční vazbu na budovu, tzn. samonosné 

konstrukce. (obr. 2. C) Nejčastěji jsou použity v průmyslu u velkých spotřebičů.  

3.5.2 Přistavěné komíny  

Jsou komíny, které mají vazbu na vnějším plášti budovy, a to hlavně z hlediska 

statického. (obr. 2. B) 

3.5.3 Vestavěné komíny 

Jsou součástí vnitřního prostoru budovy, nejčastěji s vyústěním nad střechu. (obr. 2. 

A) Největší výhodou tohoto typu komínů je vytápění vnitřku budovy spalinovou cestou a 
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z toho plynoucí minimální ztráty. Další velkou výhodou je temperovaná teplota stěny 

komína před náběhem spotřebiče. [3]  

 

Obrázek 2: Schéma dělení komínů podle umístění [3] 

 

3.6 Komíny rozdělené podle vedení průduchu budovou 

Podle způsobu vedení komínových těles budovou a jejich uspořádání se odvody 

spalin dělí na: 

3.6.1 Průběžné komíny 

Komínové průduchy procházejí všemi podlažími v budově, na každý průduch je 

možné napojit spotřebiče v jednom patře. (obr. 3. a) 

3.6.2 Podlažní komíny 

Napojování převážně plynových spotřebičů zvlášť v jednotlivých patrech 

samostatným průduchem. (obr. 3. b) Hlavní výhodou jsou nízké náklady na výstavbu, 

hlavně při rekonstrukcích stávajícího objektu. [1] [3] 
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Obrázek 3: Třídění podle vedení průduchu budovou a) průběžné b) podlažní [2] 

 

 

3.7 Rozdělení komínů podle normy ČSN EN 1443 

Norma ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky stanovuje dělení a zkoušení 

komínů podle parametrů: 

 Teplota spalin v sopouchu 

 Tlak spalin v průduchu komína 

 Odolnost proti působení kondenzátů ze spalin 

 Odolnost vůči korozi 

 Odolnost proti působení sazí 

Dále také poskytuje informace o nejmenší vzdálenosti konstrukce komínu od 

hořlavých stavebních materiálů. Dle této normy se provádí i značení komínů [4] 
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Obrázek 4: Označování komínů podle ČSN EN 1443 [2] 

4 Druhy spotřebičů a produkty spalování 

Přestože statistický rozbor k posouzení účinnosti NV č. 91/2010 Sb. se týká jen 

požárů vzniklých v komínovém tělese, není požár zdaleka jediným problémem nebo 

rizikem při zanedbávání údržby komínových těles, špatné konstrukci nebo neodborné 

manipulaci či špatném návrhu konstrukcí. 

4.1 Vznik sazí 

Saze jsou nespálené částice z reakce hoření uhlíkatých látek. Složení sazí závisí 

především na spalované látce, množství kyslíku při spalovací reakci a teplotě hoření. [10] 

4.2 Kouř 

Kouřem nazýváme aerosol vzniklý při hoření látek, který je složen především z oxidu 

uhličitého, oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého, oxidu fosforečného, oxidů dusíku, fosgenu, 

fluorovodíku, chlorovodíku, sirovodíku a dalších látek. Dále kouř obsahuje vodní páru a 

pevné nespálené částice -  saze. Složení závisí především na druhu spalované látky. 

V případě ucpání komínového tělesa, vlivem špatných tlakových bilancí nebo jiných 

příčin, které způsobí průnik spalin do vnitřních prostor, je nejnebezpečnější látkou 

obsaženou ve spalinách oxid uhelnatý, který vzniká při nedokonalém spalování (tj. při 

nedostatečném přísunu kyslíku do spalovacího souboru, v praxi vzniká skoro vždy).  

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, tudíž je nesnadno pozorovatelný. 

Oxid uhelnatý je smrtelně nebezpečný i při nízkých koncentracích, kdy se váže na krevní 

hemoglobin a znemožňuje okysličování krve. [10] 
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4.3 Druhy spotřebičů 

Druh spalované látky a použitý spotřebič jsou základním měřítkem pro navrhování, 

kontroly i čištění spalinové cesty. V následující kapitole je uvedeno základní rozdělení 

tepelných spotřebičů podle spalované látky. 

4.3.1 Spotřebiče na tuhá paliva 

 Kotle na uhlí 

Uhlí je fosilní materiál biologického původu (usazeniny z prvohor až druhohor), 

jedná se tedy o neobnovitelný zdroj. Rozděluje se na: 

 Černé uhlí- nejstarší, obsahuje 75-95% uhlíku 

 Hnědé uhlí- mladší, obsahuje okolo 60% uhlíku 

 Koks- palivo vyrobené „vypálením“ černého uhlí za nepřístupu kyslíku [12] 

 Kotle na dřevo a biomasu 

Biomasa je materiál biologického původu (především rostlinného). Na rozdíl od 

fosilních paliv uhlík v biomase pochází ze vzduchu, který přijaly rostliny a který se po 

zpracování na biomasu a spálení opět dostává zpět do atmosféry. Nejčastěji používané 

podoby biomasy: kusové dřevo (smrk, borovice), dřevěná štěpka, pelety ze zhuštěných 

pilin, pelety z agrárních odpadů, obiloviny, kukuřice a další. [11] [12] 

4.3.2 Spotřebiče na plynná paliva 

 Kotle na zemní plyn 

Zemní plyn je rovněž fosilní palivo, je nejedovatý, skládá se z velké části z metanu 

(dalšími prvky jsou: ethan, propan, butan aj.). 

Podle přiváděného vzduchu ke spalování se dělí na: 

 Spotřebiče kategorie B – vzduch ke spalování je přiváděn z vnitřních 

prostor 

 Spotřebiče kategorie C – vzduch ke spalování je přiváděn z venkovního 

(primární) i z vnitřního prostoru (sekundární) 
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 Kotle na propan-butan 

Propan-butan je směsí uhlovodíkových plynů propanu a butanu, je rovněž nejedovatý. 

4.3.3 Spotřebiče na kapalná paliva 

 Kotle na topné oleje 

Nafta a topné oleje jsou uhlovodíkové deriváty ropy, tudíž se jedná o fosilní palivo. 

Teploty vzplanutí se pohybují od 55°C do cca 110°C. Dále existují i kotle na oleje odpadní 

(z průmyslu apod.). [12] 

 

5 Právní předpisy 

Hlavními právními předpisy věnujícími se problematice tepelných spotřebičů, 

komínů, kouřovodů a spalinových cest na území České republiky jsou: 

Zákon č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů s  prováděcí 

vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů [6] a s prováděcím předpisem nařízení 

vlády č. 91/2010 Sb., o technických podmínkách požární ochrany při provozování komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv ( dále jen „nařízení vlády“, „NV“), který ke dni 31.12.2010 

zrušil vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. [8] 

 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

ve znění pozdějších předpisů, který se věnuje především problematice emisí. 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcí předpis nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových 

náplních jednotlivých živností, které obsahuje náplň kominického řemesla. 

5.1 Vyhláška č. 111/1981 Sb. 

Vyhláška Ministerstva vnitra ČSSR nabyla platnosti 1.1. 1982 původně jako 

prováděcí předpis k § 30 odstavce 3 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně, který byl 

později nahrazen zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Definuje pojmy jako 

kominický podnik a povinnosti fyzických a právnických osob (majitele, provozovatele a 

uživatele). 
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Tuto vyhlášku dne 1.1. 2011 nahradilo nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany při provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.  [7] 

5.2 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. 

Nařízení vlády bylo jako prováděcí předpis k § 2 odst. 1, § 5 odst. 1 písmeno c, § 17 

odst. 1 písmeno i zákona č. 133/1985 Sb., přijato po dlouhotrvající snaze o změnu zastaralé 

vyhlášky č. 111/1981 Sb. dne 1. března 2010 a nabylo účinnosti 1. ledna 2011. Nařízení 

vlády nestanovuje nové podmínky provozu a povinnosti, ale pouze upravuje povinnosti 

ukládané zákonem č. 133/1985 Sb. 

Nařízení vlády bylo zpracováno Ministerstvem vnitra České republiky (konkrétně 

generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ve spolupráci se Společenstvím 

kominíků ČR ) v dohodě s ministerstvy, do jejichž působnosti kominická činnost spadá. 

Nařízení vlády přináší oproti vyhlášce č. 111/1981 Sb. mnohé úlevy, jako například u 

spotřebičů na tuhá paliva snížení počtu čištění za rok nebo i čištění svépomocí – více 

v přehledu. (obr. 5) Došlo především k optimalizaci právních předpisů s ČSN 73 4201, kdy 

nahrazená vyhláška č. 111/1981 Sb. byla se zmíněnou normou v rozporu ohledně lhůt pro 

kontroly a čištění komínů.  Základní myšlenkou nařízení vlády byla modernizace 

nevyhovujícího právního stavu do podoby,  kdy bude vyhovovat současným požadavkům 

na čištění spalinových cest ze strany odborníků. Stanovuje zásady bezpečného provozu 

spalinových cest při dodržování povinností, lhůt a dalších náležitostí majitelem 

(provozovatelem) i kominíkem (revizním technikem).  Dále vymezuje povinnosti 

právnických a podnikajících fyzických osob, které provozují činnosti se zvýšeným a 

vysokým požárním nebezpečím, ve vztahu k zajišťování údržby, kontrol a oprav 

technologických zařízení. [8] [9] 
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Obrázek 5: Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty [8] 

6 Revize, čištění a kontroly komínů 

V následující kapitole jsou rozebrány revize, kontroly a revize komínů v souladu s 

NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 

spotřebičů paliv, a zároveň popsány i rozdíly mezi vyhláškou č. 111/1981 Sb., kterou 

zmíněné nařízení vlády nahradilo. 

6.1 Kontrola komínů 

Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského 

oprávnění v oboru kominictví. Kontroly komínů dle nařízení vlády nejsou povinné, 

odbornou kontrolou se předchází požáru či otravě spalinami. Jedná se tedy o postup, který 

je v souladu se zákonem o požární ochraně. Tzn. při splnění pořadavků nařízení vlády by 

nemělo dojít k požáru (pokud nedojde k požáru, nehrozí při nesplňování povinností v NV 

žádné sankce). 
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Body kontroly: 

 Posouzení bezpečnosti hořlavých konstrukcí v blízkosti komína v závislosti na 

stavu spalinové cesty a použitého spotřebiče (tzn. teplotě spalin uvnitř komína) a 

posouzení požární bezpečnosti  průchodů konstrukcemi. 

 Posouzení konstrukčního stavu komína, provozuschopnosti a jeho požární 

bezpečnosti  

 Posouzení přístupu k vymetacím, čisticím a kontrolním uzávěrům 

 Posouzení stavebně technického stavu stavby, posouzení výšky komína nad 

střechou 

Kontrola se podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. provádí jednou ročně. Kontroluje se 

celá spalinová cesta včetně spotřebiče (tzn. spotřebič, sopouch, kouřovod, kondenzační 

jímka, komínový průduch). 

Dokladem o provedení kontroly je, podle přílohy č. 2 NV. č. 91/2010 Sb., Zpráva o 

provedení kontroly spalinové cesty. Za provedení kontroly a vystavení zprávy je kominík 

právně odpovědný. [8] 

 

6.2 Čištění spalinové cesty 

Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem 

živnostenského oprávnění v oboru kominictví.  Dle nařízení vlády je nově možné provádět 

čištění spalinových cest u spotřebičů na pevná paliva do 50 kW svépomocí. 

Body čištění: 

 Odstranění pevných usazenin ve spalinové cestě 

 Odstranění pevných usazenin na lapači jisker 

 Vybírání pevných částic v neúčinné časti průduchu a z kondenzační jímky 

Zásady pro správný postup při čištění komína jsou dostupné v technických pravidlech 

K 03-01 Čištění spalinových cest. [11] 
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Dokladem o provedení čištění je, podle přílohy č. 2 NV č. 91/2010 Sb., Zpráva o 

provedení čištění spalinové cesty. [8] 

6.3 Revize spalinové cesty 

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem 

živnostenského oprávnění v oboru kominictví a zároveň    

 revizním technikem komínů 

 specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínových systémů 

 revizním technikem spalinových cest 

Revize se provádějí: 

 Před uvedením spalinové cesty do provozu 

 Po každé stavební úpravě komínu 

 Při změně druhu paliva 

 Při výměně nebo instalaci nového spotřebiče paliv 

 Po jakémkoliv požáru ve spalinové cestě 

 Při vzniku trhlin nebo při podezření na vznik trhlin ve spalinové cestě. [8] 

 

7 Rozbor nejčastějších závad komínů a jejich příčin 

Nejčastěji vznikají závady na komínech působením spalin, nedostatečnou údržbou ze 

strany majitele a působením vnějších povětrnostních vlivů. Problémy v průběhu používání 

však mohou být způsobeny i vadami vzniklými  v konstrukčním nebo stavebním procesu a 

dále i nevhodnou konstrukcí komína v závislosti na použitém tepelném spotřebiči, 

chybném návrhu nebo nevhodnou stavební technologií.  Většina těchto závad by měla být 

odhalena  při revizi komína před uvedením do provozu odborným revizním technikem.  

Dokumenty pro zadavatele: 

 Písemné prohlášení o shodě materiálů, záruční list (od výrobce)  

 Písemná revizní zpráva (od revizního technika) 

 Identifikační štítek podle normy ČSN EN 1443 a ČSN 73 4201 
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Tyto dokumenty je třeba vyžadovat i při každé konstrukční úpravě (vyvložkování 

apod.) 

Identifikační štítek musí obsahovat nejméně tyto informace: 

 identifikaci výrobce systémového komína nebo komínových vložek; 

 označení výrobku podle ČSN EN 1443 (nebo podle příslušných výrobkových 

norem); 

 identifikace montážní firmy (jméno, adresa, telefon); 

 datum instalace komína. [11] 

 

 

Obrázek 6: Příklad identifikačního štítku ČSN EN 1443 [13] 

 

7.1 Nedostatečný přívod vzduchu ke spalování 

Tento problém nastává nově při zvyšování nároků na energetické úspory, které 

s sebou mimo jiné nesou i výměny starých oken za okna utěsněná, což je v místnostech 

s tepelným spotřebičem nežádoucí. Dříve byl vzduch do spotřebiče přiváděn mimo cílené 

větrání i spárami v oknech a dveřích. U utěsněných oken tohoto lze dosáhnout otvory pro 

přisávání vzduchu přivětrávací klapkou, což v praxi velmi často chybí. (Za zmínku jistě 
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stojí i spotřebiče s autonomním přívodem vzduchu vzduchovými kanály nasávajícími 

vzduch mimo budovu.) 

Dalším problémem jsou kuchyňské digestoře a jiné podtlakové ventilátory pro odvod 

vzduchu mimo vnitřní prostory, které svým velkým výkonem mohou způsobit přetlačení 

komínového tahu a nasávat vzduch právě komínovým průduchem a natáhnout spaliny do 

vnitřního prostoru. 

7.2 Závady na jednovrstvých komínech 

Pokud je užíváno vhodného paliva a obsluhy ve správně navrženém a 

zkonstruovaném systému, je riziko závady velmi malé, problém nastává při nedodržení 

těchto zásad. 

7.2.1 Závady u spotřebičů na pevná paliva 

Nejčastější příčinou poruch je používání nevhodných paliv s velkým obsahem 

těkavých látek síry a popela a používání výkonnějších spotřebičů, než je vhodné vzhledem 

k tepelným ztrátám ve vytápěném prostoru (dochází k nedokonalému spalování při 

sníženém výkonu a teplotě spotřebiče). 

Další častou příčinou je nevhodná obsluha spotřebiče, neodborné přikládání, 

nevhodná regulace vzduchu přiváděného do spalovacího procesu, a připojení kotle do 

nevhodné nebo špatně konstruované spalinové cesty. Při nedostatečné údržbě průduchu 

může dojít ke vzplanutí sazí v něm usazených. Hoření probíhá za vysokých teplot a 

vysokého tlaku, které mohou způsobit prasknutí pláště průduchu a způsobit návazné 

požáry. [11] 

7.2.2 Závady u spotřebičů na kapalná a plynná paliva 

Při odvodu spalin kotlů na kapalná nebo plynná paliva do jednovrstvých zděných 

komínů dochází k narušování stěny komínového průduchu. Vnitřní stěnu komína (a 

především pojivové malty) narušují oxidy siřičitý a uhličitý, které se dostávají na stěnu 

pomocí kondenzované vodní páry, proto je koroze nejsilnější v horní části komína, kde 

dochází k největšímu ochlazování spalin. Z těchto důvodů je podle ČSN 73 4201 

napojování kapalných a plynných spotřebičů do jednostěnných zděných komínů zakázáno. 

[1] [11] 
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7.2.3 Závady materiálů komínového pláště 

Závady vznikají převážně při použití nevhodného materiálu, který je narušován 

působením spalin nebo účinky povětrnostních vlivů (např. mrazu). K nejvýraznějšímu 

poškození dochází v horní části komína, kde dochází k největší kondenzaci spalin a 

působení vnějších vlivů. Dále může dojít k ucpání průduchu kvůli uvolnění částí 

konstrukce komína (například uvolnění cihel nebo pojiva důsledkem tepelného namáhání 

nebo jiných vnějších vlivů.) [11] 

7.2.4 Požáry dřevěných konstrukcí umístěných v nevhodné blízkosti komínu 

Velmi častým problémem při připojování spotřebičů do komínových konstrukcí  

převážně ve starších budovách je uložení dřevěných konstrukcí v blízkosti nebo někdy 

dokonce uvnitř komína. Tento problém nastává převážně u používání krbových kamen a 

jiných spotřebičů, u kterých je teplota spalin vyšší než teoretická teplota vzplanutí dřeva 

(180-270 °C). Dalším nebezpečím jsou vydrolené spáry v komínovém tělese, přes které 

může unikat teplo i jiskry, které mohou zapálit blízko uložené konstrukce. U těchto 

komínů je vhodné zvážit vyvložkování stávajícího průduchu a další opatření na základě 

revize komínového průduchu. [11] 

7.3 Závady na vícevrstvých komínech 

Závady na vícevrstvých komínech mohou být způsobeny nedbalou či neodbornou 

montáží i negativním posobením spalin na použité materiály. 

7.3.1 Závady vícevrstvých komínů z keramických materiálů 

Nejčastější zásadní závadou je nesprávné uložení keramických tvárnic spojovacími 

zámky tak, že jsou situovány proti směru toku kondenzátů, tudíž kondenzáty spalin mohou 

pronikat spárami mezi jednotlivými tvárnicemi až do vnějšího pláště. K pronikání spalin 

může dojít i při uložení tvárnic a tvarovek bez dilatačních spár, kde dochází k popraskání 

stěny. Další závadou může být ucpání kanálků zadního větrání, které je nejčastěji 

způsobeno nedbalou montáží. [11] 

7.3.2 Závady vícevrstvých komínů s kovovou komínovou vložkou 

Závady vznikají převážně při napojení jiného spotřebiče, než na který je komín 

konstruován, kdy spaliny reagují se stěnou vložky nebo použitím více druhů materiálu, 
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mezi kterými může vzniknout elektrický článek a způsobit korozi materiálů a vznik 

netěsností. (obr. 7) Příkladem konkrétního problému narušení stěny kondenzáty ze spalin 

jsou závady na hliníkových vložkách (převážně ohebné vložky), používaných spolu 

s kondenzačními kotli, které reagují s látkami v kondenzátech při nízké teplotě spalin na 

vstupu do komína. Proto se nesmí hliník používat u mokrých systémů, taktéž jako se nesmí 

užívat hliníkových ohebných vložek. [1]  

 

 

Obrázek 7: Poškození hliníkové vložky [3] 

 

7.3.3 Závady při topení biomasou 

Spalováním některých druhů biomasy dochází ke vzniku látek, které reagují s  

vložkami z nerezové oceli běžně užívanými u kotlů na pevná paliva. Mezi tyto druhy patří 

především obiloviny a kukuřice, proto je třeba u těchto druhů paliv používat komínové 

vložky z vysoce odolných nerezových ocelí s velkou tloušťkou stěny nebo vložky 

z keramických materiálů. [11] 

7.3.4 Závady vzniklé při vložkování komínů a  připojování spotřebičů 

Při vložkování komína je možné opomenout například nepoužívané spotřebiče a 

vložkou uzavřít sopouch nebo i při vyvložkování průběžného komína uzavřít prostor pod 
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podlažím, ve kterém jsou napojeny spotřebiče, do kterého může být nesprávně zapojen i 

spotřebič v nižším patře. Nejen proto mohou být spotřebiče připojovány do komínových 

průduchů pouze po provedení revize spalinové cesty revizním technikem, což ovšem často 

není dodržováno a dochází k napojování spotřebičů do nevyhovujících komínových těles.  

 Další častou příčinou poruch je zasunutí kouřovodu příliš hluboko do průduchu 

komína a tím dochází ke zúžení prostoru pro odvod spalin. Více kouřovodů by se také 

nemělo zapojovat proti sobě ve stejné výšce, protože dochází k nerovnoměrnému odtahu 

spalin. Nevhodné tlakové bilance způsobují i netěsnosti v napojení kouřovodu na vstup do 

komína (potlačování komínového efektu). [11] 

 

8 Statistické posouzení účinnosti NV č. 91/2010 Sb. 

Nedílnou součástí práce HZS krajů je zajišťování statistického sledování požárů a 

dalších mimořádných událostí. Provádí se evidence písemných hlášení o závažných 

haváriích, údajů o zásahové činnosti jednotek požární ochrany v operačním řízení a údajů o 

činnosti operačních a informačních středisek. HZS krajů. Tyto informace jsou vkládány do 

programu pro evidenci a sledování počtu událostí. Na vkládání informací o zásahu se 

podílí operační středisko, velitel zásahu a vyšetřovatel příčiny požáru. Za ukládání těchto 

informací je odpovědný garant pro statistiku. 

Následující statistika byla vytvořena ze statistického sledování počtu výjezdů 

k požárům komínových těles, který byl poskytnut Generálním ředitelstvím HZS ČR. Ze 

záznamů jsou v práci vyčleněny především údaje o počtech nahlášených požárů 

komínových těles (zvlášť pro jednotlivé kraje) a počty zásahů, u kterých vznikla přímá 

škoda. Dále jsou (díky podrobnějším informacím, které poskytlo oddělení prevence HZS 

Ostrava) pro zajímavost v příloze uvedeny iniciátory požárů, údaje o vyšetřování příčiny 

požáru a vyhlášených stupňů poplachu v územní působnosti HZS Moravskoslezského 

kraje. 

Pro posouzení účinnosti NV jsou použity záznamy o požárech komínových těles 

z roků 2008 až 2013, kdy 1. 1. 2011 vstoupilo v platnost NV. Tento časový úsek byl 

zvolen s ohledem na dobu trvání platnosti NV a ovlivnění počtu požárů technologickým 

vývojem v oblasti používaných materiálů i stavebních a rekonstrukčních úkonů.  
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8.1 Celkový počet požárů 

V následujících kapitolách je číselně a graficky znázorněn vývoj počtu požárů v ČR i 

jednotlivých krajích. Veškeré získané informace a podrobněji rozebrané zásahy v územní 

působnosti HZS Moravskoslezského kraje jsou pro přehlednost uvedeny v příloze. 

 Tab. 1: Počet požárů v ČR 

 

 

   

 

 

Graf 1: Celkový počet požárů v ČR v letech 2008 až 2013 
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Kraje 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hlavní město Praha 
31 21 16 22 24 19 

Středočeský 
119 180 153 121 138 140 

Jihočeský 
87 80 99 76 70 108 

Plzeňský 
67 86 71 77 57 66 

Karlovarský 
44 46 57 47 35 37 

Ústecký 
77 81 122 94 92 94 

Liberecký 
62 68 90 58 68 89 

Královéhradecký 
49 72 72 58 64 73 

Pardubický 
41 30 48 36 41 44 

Vysočina 
30 34 40 36 46 42 

Jihomoravský 
48 42 56 50 66 55 

Olomoucký 
61 75 77 52 64 76 

Zlínský 
36 36 47 34 31 35 

Moravskoslezský 
102 145 132 123 100 98 

Celkem požárů v ČR 
854 996 1080 884 896 976 

Počet požárů v období 

před a po  

vstoupení NV v platnost 

2930 2756 

         Tab. 2: Počet požárů v jednotlivých krajích 
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Roky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet požárů 854 996 1080 884 896 976 

Při požáru vznikla 

přímá škoda 

103 148 165 151 162 168 

Výše škody (Kč) 10035000 15282300 17620000 17830700 14653000 13775900 

Uchráněno (Kč) 136747000 199314000 179059000 256340000 287790000 276578000 

 

Jako doplnění a zajímavost připojuji i tabulku ze statistických ročenek HZS ČR 

s vyňatými počty požárů a jejich příčiny, včetně závad na spotřebičích 

 

 

 

 Roky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nesprávná obsluha topidla 146 142 160 144 144 111 

Hořlaviny u topidla 77 64 45 40 40 38 

Manipulace se žhavým popelem 104 95 120 148 148 145 

Nevhodná konstrukce komína 68 81 71 73 73 70 

Zazděný trám v komíně 45 60 59 50 50 29 

Spáry v komíně 45 33 36 33 33 30 

Jiskry z komína, vznícení sazí 114 140 152 144 144 177 

Technická závada topidla 38 39 55 30 30 40 

Špatný stav topidla 22 31 23 20 20 24 

Nesprávné umístění nebo instalace topidla 54 74 84 81 81 55 

Jiné závady topidla 16 16 9 11 11 15 

 

  

Tab. 3: Škody vzniklé při požárech komínových těles 

Tab.  4: Doplňující tabulka ze statistické ročenky 
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Graf 2: Celkový počet požárů před a po nabytí účinnosti NV 91/2010 Sb. v ČR 
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8.2 Legislativní a praktické nedostatky NV č. 91/2010 Sb. a návrh jejich 

řešení 

V následující kapitole jsou nastíněny legislativní, právní a v praxi pozorované 

nedostatky NV, které mohly vést k nepříliš uspokojivým výsledkům tohoto právního 

předpisu a teoreticky popsány návrhy jejich možného řešení. 

8.2.1 Technický postup a rozsah periodických kontrol 

V § 2 NV jsou obecně uvedeny jednotlivé postupy týkající se požární bezpečnosti a 

ochrany ovzduší, které musí odborně způsobilá osoba provést, ovšem nejsou zde uvedeny 

technické postupy ani rozsah těchto kontrol, ani jaké skutečnosti již lze považovat za 

závadu. To může vést k odlišnému postupu a hodnocení jednotlivými odborně způsobilými 

osobami. Jasným příkladem nedostačující kontroly jsou stagnující počty požárů 

z důvodu nevhodné konstrukce komínů a přizděných trámů v komíně (i požáry 

stavebních konstrukcí v okolí komínů). 

Tyto skutečnosti by bylo možné potlačit například vypracováním a schválením 

jednotlivých přesných postupů, které musí odborně způsobilá osoba provést, a především 

seznamu závad podléhajících oznamovací povinnosti, což by pomohlo odhalit neodborně 

nebo špatně provedené kontroly. 

Dalším krokem k praktické vymahatelnosti zprávy o provedení kontroly by mohla být 

dohoda s pojišťovnami o zakomponování zprávy do jejich obchodních podmínek, kdy by 

samotné nedodržování kontrol znamenalo porušení obchodní smlouvy. Vyžadováni zprávy 

by mohlo vést například ke zkvalitnění kominických služeb, které by pro jednotlivé 

pojišťovny mohly provádět jen jimi schválené odborně způsobilé osoby (jako je dnes 

v praxi běžné například u úrazových a zdravotních pojistek). 

Již zmíněná neodbornost provedených kontrol je závažným problémem, protože 

v praxi kontroly často probíhají pouze v podobě sepsání povinné zprávy o kontrole bez 

odborné kontroly. Důvodem nabízení takto špatných služeb je především jejich cena, která 

je kvůli časovému rozsahu a náročnosti provedení kvalitní služby řádově nižší, což vedlo 

k tomu, že tento druh služby vyžaduje stále více majitelů a provozovatelů spalinových cest. 
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8.2.2 Pole působnosti NV č. 91/2010 Sb. 

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ve lhůtách pro čištění a kontrolu komínových těles 

sleduje nejenom požadavky požární ochrany, ale i ochranu před otravou spalinami a 

ochranu životního prostředí. Ovšem protože je prováděcím předpisem k zákonu o požární 

ochraně, dostává se do jisté míry na hranu působnosti zákona č.133/1985 Sb., který se 

vztahuje na ochranu života, zdraví občanů a majetku před požáry, a to především v oblasti 

provozu odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva (kategorie B a C) u kterých je teplota 

spalin (60-140°C) [14]  natolik nízká a při spalování plynů vznikají hořlavé zbytky (saze) v 

natolik malém množství,  že riziko vzniku požáru vlivem spalin je prakticky nulové. I z 

tohoto důvodu jsou pro odvody spalin u tohoto druhu spotřebičů podle ČSN EN 15287 

povoleny plastové materiály. 

Z výše uvedeného plyne, že v odvodech spalin ze spotřebičů na plynná paliva je 

vyloučena jak kumulace hořlavého materiálu, tak i iniciátor požáru, což vede k velké řadě 

sporů a odlišných výkladů NV týkajících se kontrol spalinové cesty plynových spotřebičů, 

například v odborných stanoviscích Českého sdružení pro technická zařízení. 

Závěrem těchto stanovisek je tvrzení, že kontroly spalinové cesty z důvodů poškození 

komínové vložky korozí či ucpání vnější nečistotou, které mohou způsobit otravu oxidem 

uhelnatým, ne však požár, jsou v rozporu se zákonem č.133/1985 Sb. i se samotným 

nařízením vlády č. 91/2010 Sb., které ukládá povinnosti pouze ve smyslu požární ochrany. 

Problematika závad, kdy může dojít k otravě CO,  je podrobněji popsána v kapitole 7.1. 

8.2.3 Jednotné znění pro všechny druhy paliv 

 Vysvětlením těchto rozporů může být mimo jiné i fakt, že v NV jsou uvedeny 

analogické postupy pro všechny druhy paliv a spotřebičů, a povinnosti týkající se kontrol 

se liší pouze v časových lhůtách. 

Vybraným příkladem nedokonalosti v  právních předpisech týkajících se plynových 

spotřebičů je povinnost kontroly spalinové cesty odborně způsobilou osobou  jedenkrát 

ročně, zatímco kontrola spotřebiče musí být podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. prováděna 

jednou ročně svépomocí a revize prováděna odborně způsobilou osobou (revizním 

technikem) pouze jedenkrát za tři roky.  
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Protože k otravám oxidem uhelnatým při používání plynových spotřebičů dochází 

především kvůli špatné funkci spotřebiče (přisávání primárního a sekundárního vzduchu) 

nebo kvůli nedostatkům v přívodu vzduchu pro spalování (převážně kategorie B), po- 

kládám za účinnější metodu prevence těchto událostí změnu právních předpisů týkajících 

se plynových spotřebičů a to například: 

 Povinný doklad o výpočtu minimálního množství vzduchu, které je nutné pro 

bezpečný provoz spotřebičů (nejen na plynná paliva) a ověření dodržení 

těchto skutečností odborně způsobilou osobou 

 Úprava povinných lhůt pro revize plynových spotřebičů a jejich 

korespondence s kontrolami spalinové cesty. 

 Stanovení jasných postupů, (které se mohou lišit podle druhu použitých 

spotřebičů a paliv) pro provedení kontroly spalinové cesty odborně způsobilou 

osobou a provedení těchto bodů zanést i do zprávy o provedení kontroly. 
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9 Závěr  

Cílem této bakalářské práce bylo posouzení, zda od nabytí účinnosti NV č. 91/2010 

Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, 

klesl počet požárů způsobených špatným užíváním komínových těles a spotřebičů na ně 

připojených. 

Údaje o počtu požárů komínových těles jsem získal od Generálního ředitelství HZS 

ČR v podobě výpisu z programu pro evidenci a sledování počtu požárů. V práci jsem 

vyčlenil počty požárů s prostorem vzniku v komínovém tělese pro jednotlivé kraje v 

období od roku 2008 až 2013, což poskytlo statistický soubor požárů ze tří let před 

nabytím účinnosti NV č. 91/2010 Sb. a  tří let po nabytí účinnosti. 

Výsledkem práce je statistický soubor potvrzující skutečnost, že po nabytí účinnosti 

tohoto právního předpisu došlo k mírnému poklesu počtu požárů, což naznačuje zlepšení 

poměrů v této oblasti. Ovšem nařízení vlády je v platnosti jen krátkou dobu a na počty 

požárů mají vliv i ostatní faktory,  jako například používání modernějších topidel, vývoj 

technologií aj. Dále jsou v práci uvedeny legislativní a praktické nedostatky této právní 

úpravy a návrhy na jejich řešení. 
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20. Moravskoslezský kraj - rok 2012 

21. Moravskoslezský kraj - rok 2013 

 


