
 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

Katedra požární ochrany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požáry v komínech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Mareš Jiří 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Trčka Martin Ph.D. 

Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Datum zadání bakalářské práce: 15. 06. 2011 

Termín odevzdání bakalářské práce:20. 04. 2012 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení: 

 

„ Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně.“ 

 

V Chrastinách dne 10. dubna 2012 

                                                                                         ____________________ 

                                                                                                     Jiří Mareš 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 

Za vedení v bakalářské práci děkuji svému vedoucímu práce Ing. Martinu Trčkovi Ph.D. 

 



Anotace 

 

MAREŠ, J., Požáry v komínech. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická 

Univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012. 

 

Klíčová slova: komín, spalinová cesta, taktický postup, požární jednotka 1+3, závady 

komínu, metodický list 

 

Bakalářská práce se věnuje problematice požárů v komínech. Je zpracována pro 

jednotku o početním stavu 1+3. Teoretická část popisuje stavební systémy komínů, rozdělení 

a značení komínů podle norem a nařízení. Zahrnuje závady komínů a příčiny vzniku požárů. 

Část práce zahrnuje přehled hasebních a technických prostředků. Praktická část je věnována 

taktickému postupu včetně činností jednotlivých členů družstva. V závěru práce je 

vypracován návrh metodického listu pro Bojový řád jednotek požární ochrany. 

 

 

The annotation 

 

MAREŠ, J., Chimney fires. Thesis. Ostrava: VSB – Technical university of Ostrava, 

Faculty of safety engineering, 2012.  

 

Keywords: chimney, combustion gases path, tactical procedures, fire unit 1 +3, chimney 

defects, methodological sheet  

 

This thesis deals process the problems of fire in the chimneys. Is processed for unit       

1 + 3. The theoretical part describes building systems of chimneys and request from 

standards. Includes failure and causes of chimney fires. Part of the work includes an overview 

of extinguishing and technical resources. The practical part is devoted to tactical procedure, 

including the activities of individual team members. The conclusion is a draft methodology 

for fighting sheet of fire protection regulations. 
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1. Úvod 

Tato práce bude zaměřena na vypracování taktického postupu na požáry v komínech pro 

jednotky o početním stavu 1+3. Družstvo 1+3 je zvoleno, protože je to nejmenší početní 

jednotka u jednotek Hasičského záchranného sboru. Pro vypracování taktického postupu 

budou použity informace podle stávajících norem a nařízení vlády a zároveň praktické 

zkušenosti při řešení těchto zásahů v družstvu 1+3. 

Práce bude zahrnovat komíny o maximální stavební výšce 60 m, vnitřním průměru 

průduchu do 800 mm, které jsou vedeny uvnitř stavby nebo po jejím povrchu. Připojený 

spotřebič bude o výkonu do 1 MW[4]. 

Součástí práce bude statistické vyhodnocení požárů v komínech v letech 2006 až 2010 

v České republice. 

V práci bude vytvořen teoretický přehled rozdělení komínů, popis stavebních systémů, 

přehled závad komínů. Část práce zahrne přehled hasebních a technických prostředků 

používaných u jednotek Hasičského záchranného sboru. Taktický postup zásahu, včetně 

činností jednotlivých členů družstva, bude podrobně rozveden v samostatné kapitole. 

Všechny zmíněné části práce budou sloužit jako podklad pro vypracování metodického 

listu v závěru práce. 
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2. Rešerše 

Hlavními informačními zdroji této práce jsou: 

 

ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky. Praha: Český normalizační institut, 

2004, 20 stran [2].  

Tato norma řeší všeobecné požadavky a podmínky na konstrukční části komínů a 

kouřovodů. Určuje požadavky na značení komínů. 

 

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 

paliv. Praha: Český normalizační institut, 2010, 67 stran [1]. 

V této normě jsou dány požadavky na navrhování a provádění komínů jak nových, tak i 

modernizaci stávajících. Je zde uveden přehled rozdělení komínů, konstrukční složení a další 

požadavky. 

 

Česká republika. 91. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu 

komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. In: Sbírka zákonů. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 

Rok vydání 2010, roč. 2010, částka 34 [4]. 

V Nařízení vlády se stanovují podmínky pro bezpečné provozování komínů. Stanovuje 

kdo a jakým způsobem se o komíny stará, udržuje, čistí a provádí revize. 

 

Jiřík, F. Komíny – Stavba, rekonstrukce, údržba. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 

1999. 136 stran. ISBN 80-7169-849-0 [3] 

V této knize autor rozebírá všechna témata problematiky komínů. Uvádí přehled 

rozdělení komínů, obecné zásady pro navrhování, výpočty komínů, konstrukci komínů, 

závady a provádění kontrol. 

 

KOLEKTIV AUTORŮ. Bojový řád jednotek požární ochrany. 1. vydání. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978–80–7385–02–5 [7]. 

Používal jsem metodických listů z kapitol Požární zásah P, Obecné zásady O, 

Technický zásah T. 

 

Taktické postupy byly konzultovány s veliteli družstev z Hasičského záchranného sboru 

České republiky (HZS) různých krajů. 
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3. Statistika požárů v komínech 

V této kapitole je vyhodnocen počet požárů v komínech za období 2006 - 2010 v České 

republice (ČR). V tomto období vznikla celková škoda v důsledku požárů v komínech 

přibližně za 232,6 miliónu korun. Celkové škody způsobené požáry dosáhly 11,493 miliardy 

korun. To znamená, že požáry v komínech se podílejí na způsobených škodách přibližně 2%.  

Celkový počet požárů v komínech za sledované období činí 4754 zásahů. Počet všech 

požárů, na které zasahovaly jednotky HZS, činí 101716 zásahů.  

Počet zásahů na požáry v komínech je ve statistice rozdělen na dvě části: požáry 

nedošetřované, požáry v komínech dále se nerozšiřující - graf č. 1 a požáry došetřované, které 

se rozšířily mimo prostor komínu - graf č. 2. Při požáru v komínech, který se dále nerozšířil, a 

tím nevznikla škoda, je tato událost z pohledu vyšetřovatele hodnocena jako dále 

nedošetřovaná. Způsobené škody při požárech, které se rozšířily mimo konstrukci komínu 

znázorňuje graf č. 4. Každoročně tyto požáry způsobí škodu v řádech desítek milionů korun.  

Při porovnání celkových dat je vidět zvyšování počtu zásahů na požáry v komínech dále 

nedošetřované. Požáry v komínech představují 5% výjezdů hasičských jednotek. V celkovém 

souhrnu událostí je to přibližně 1000 zásahů ročně, které jsou zapříčiněny pouze nedbalostí 

odpovědných osob. Statistické hodnoty jsou dále rozděleny podle druhu objektu, ve kterém 

k požáru došlo. 

V grafu č. 5 je vidět počet zásahů v jednotlivých krajích. Nejvíce zásahů připadá na 

nejlidnatější kraje ČR s výjimkou hlavního města Prahy, kde je topení většinou řešeno 

centrálním vytápěním z tepláren nebo plynovými spotřebiči. 

V grafu č. 3 je vytvořen přehled zásahů na požáry v komínech podle jednotlivých 

měsíců. Počet zásahů narůstá se začátkem topné sezony. V zimním období je zásah ztížen 

podmínkami, které jsou dále rozvedeny v Příloze č. III.  

Statistické podklady poskytlo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky a jsou uvedeny v Příloze č. II, tabulce č. 4 - 8. 
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Graf č. 1 Požáry dále nedošetřované – vznícení sazí v komínech 

 

 

Graf č. 2 Požáry od komínů – došetřované 
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Graf č. 3 Počet zásahů rozdělených podle měsíců v letech 2006 – 2010 

 

 

Graf č. 4 Požáry od komínů – způsobené škody 

 

 

Graf č. 5 Počet zásahů rozdělení podle krajů v období 2006 – 2010 
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4. Legislativa a normy vztahující se na komíny 

Veškeré požadavky na komíny, jejich provozní a technické podmínky jsou zpracovány 

v České republice formou zákonů, vyhlášek, norem a nařízením. Zaměřil bych se na normy 

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Názvosloví, provádění a připojování spotřebičů paliv a 

ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky a dále na Nařízení vlády 91/2010 Sb., o 

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

4.1. ČSN 73 4201, Komíny a kouřovody – Názvosloví, provádění a 

připojování spotřebičů paliv [1] 

Norma zahrnuje běžně užívané komíny a kouřovody, jejich navrhování, provádění a 

připojování spotřebičů paliv. Platí pro komíny vedené uvnitř stavby a komíny přizděné. 

Třídí komíny, komínové průduchy, kouřovody a spotřebiče paliv dle způsobu připojení 

na spalinovou cestu. Dále se tato norma zabývá povinnostmi provozovatelů spalinových cest, 

revizemi, kontrolami a čištěním. 

 

Rozdělení komínů dle stavebně-technických parametrů: 

 podle způsobu výroby a montáže – systémové komíny, individuální komíny, 

dodatečně vyvložkované komíny 

 podle materiálu – keramické, betonové, kovové, plastové, jiné 

 podle konstrukčního uspořádání – jednovrstvý, vícevrstvý komín 

 podle počtu připojovaných spotřebičů paliv – samostatné komíny (odvádí 

spaliny od jednoho spotřebiče z jednoho podlaží) a společné komíny (odvádí 

spaliny od více spotřebičů samostatným nebo společným kouřovodem) 

 podle uspořádání komínových průduchů – průběžné, podlažní, se společným 

sběračem (dnes zakázané navrhovat, ale v provozu stále u staré bytové 

zástavby) 

 podle počtu komínových průduchů v komíně – jednotlivé, sdružené 

 podle průběhu podélné osy – přímé, uhýbané 

 podle difuze vodní páry stěnou komína – difuzní, bariérové 

 podle způsobu odvětrání komínových vložek – se zadním větráním a se 

vzduchovým průduchem 
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Roztřídění komínových průduchů podle velikosti průřezu: 

 neprůlezné 

 úzké – plocha průřezu do 0,04 m² (odpovídá průměru do 225 mm) 

 střední – plocha průřezu od 0,04 m² do 0,225 m² (do průměru 535 mm) 

 průlezné – plocha průřezu od 0,225 m², avšak jedna strana nesmí být kratší než 

450 mm 

Rozdělení podle tvaru průduchu: 

 kruhový – nejvýhodnější  

 čtvercový 

 obdélníkový – do poměru stran 1:1,3 

 oválný a jiný 

Roztřídění kouřovodů: 

 samostatné – připojen pouze jeden spotřebič 

 společné – připojeno více spotřebičů 

Rozdělení podle použitého paliva: 

 pevné 

 kapalné 

 plynné 

 

Konstrukční složení komínů 

Komínová konstrukce musí být vystavěna jako samonosná, staticky nezávislá součást 

stavby sloužící k odvodu spalin mimo prostor budovy a jejího okolí.  Ke správné terminologii 

a orientaci ve stavebním složení komínu je uveden seznam základních stavebních částí. 

Grafické znázornění jejich umístění je zobrazeno na obrázku č. 1: 

 půdice – nejnižší místo komínového průduchu, otvoru, společného sběrače 

 komínový průduch – dutina v komínové vložce určená k odvodu spalin 

 kondenzační jímka – konstrukční díl komínového průduchu sloužící pro sběr a 

odvod kondenzátu 

 komínová dvířka – dvířka uzavírající otvory (čistící, vybírací, kontrolní) 

 krycí deska – slouží ke krytí komínové hlavy před povětrnostními vlivy 

 komínová lávka – umožňuje přístup ke komínové hlavě 

 sopouch – konstrukční díl komínu, do kterého je připojen kouřovod 
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 vymetací otvor – konstrukční díl komínu pro spotřebiče na pevná a kapalná 

paliva, umožňující čištění z prostoru půdy nebo střechy 

 vybírací otvor – konstrukční díl komínu umožňující vybírání pevných částic 

spalin 

 čistící otvor – konstrukční díl komínu umožňující jeho čištění a vypalování, 

provádí se u pevných a kapalných paliv 

 regulační prvky – zařízení sloužící k úplnému nebo částečnému uzavření 

spalinové cesty 

 spotřebič – zařízení pro výrobu tepla, ve kterém vznikají spaliny, které musí 

být vyvedeny mimo objekt 

 komínový plášť – vnější část konstrukce komínu provedena 

 

 

Obrázek č. 1 Konstrukční složení jednovrstvého komínu  
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Revize spalinové cesty 

Každý komín musí být před uvedením do provozu podroben revizi. Revizi provádí 

odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a je 

zároveň [9]: 

a) revizním technikem komínů 

b) revizním technikem spalinových cest 

c) specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínových systémů 

Revize spalinové cesty se provádí: 

a) před uvedením do provozu 

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče 

c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv 

d) po komínovém požáru 

e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě 

Při revizi je povinnost kontrolovat: 

 zda montáž byla provedena dle návrhu projektanta a pokynů výrobce 

 zda odpovídá světlost průduchu a typ spotřebiče k navrženému komínu 

 předepsanou vzdálenost od hořlavých materiálů pro komínové těleso 

a kouřovod 

 přístupnost všech otvorů pro kontrolu, čištění, měření 

 ústí komínu – jeho polohu a přístup 

 průchodnost spalinové cesty a zadního větrání 

 správnost montáže ochrany před bleskem, povětrnostními vlivy 

 správnost montáže a připojení spotřebiče a všech přídavných zařízení 

 správně vyplněný identifikační štítek 

 

Identifikační štítek musí obsahovat informace o výrobci systémového komínu nebo 

komínových vložek, označení výrobku, informace o montážní firmě, datum instalace [1]. Po 

kontrole všech těchto bodů je potřeba dále ověřit provozuschopnost spalinové cesty.    K 

těmto zkouškám patří zkouška komínového tahu, zkouška těsnosti, zkouška plynotěsnosti. 

Důležité je správné uvedení komínu do provozu. Je nutné zvyšovat teplotu postupně a 

vyvarovat se náhlým změnám teplot. Po celou dobu uvádění do provozu kontrolovat 

komínové těleso a jeho změny [3]. Po provedení revize musí revizní technik vystavit protokol 
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o vykonané zkoušce a schopnosti provozu komínového systému. Grafické označování 

průduchů v konstrukčních výkresech podle druhu připojeného spotřebiče, obrázek č. 2 [5]: 

 

Obrázek č. 2 Označování průduchů podle připojeného spotřebiče 

 

4.2. ČSN EN 1443, Komíny – Všeobecné požadavky [2] 

Norma specifikuje rozdělení komínů podle provozních podmínek dle teploty, tlaku, 

odolnosti proti působení kondenzátu, odolnosti proti korozi, odolnosti proti vyhoření sazí. 

Dále specifikuje požární odolnost a označování komínů. Zařazuje komíny na základě 

zjištěných hodnot do stanovených tříd. 

Rozdělení komínů do tříd s označením třídy: 

Teplotní třídy – Příloha č. I, tabulka č. 1 

Tlakové třídy – rozdělení pro komíny uvedeno v Příloze č. I, tabulka č. 2 

 N1, N2 - s přirozeným odtahem  

 P1, P2 - přetlakové 

 H1, H2 - vysokopřetlakové 

Třídy odolnosti působení kondenzátu 

 W – provoz plánován v mokrém režimu 

 D – provoz plánován v suchém režimu 
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Třídy odolnosti proti korozi – Příloha č. I, tabulka č. 3 

Třídy odolnosti při vyhoření sazí 

 O – bez odolnosti při vyhoření 

 G – odolné při vyhoření 

Musí být určena vzdálenost vnějšího povrchu komínu od hořlavých materiálů. Tato 

vzdálenost je udána v milimetrech. 

Označování komínů podléhá určitým pravidlům v závislosti na zatřídění komínu, proto 

je zde uveden vzor označování komínu, který se musí skládat z následujících údajů a musí jím 

být označena každá komínová konstrukce a vložka: 

 

Vzor označení komínu:                   EN 1443 – T400 P1 W 1 G65 

 

EN 1443  Číslo prováděcí normy 

T400   Teplotní třída 

P1  Tlaková třída 

W  Třída odolnosti proti působení kondenzátu 

1   Třída odolnosti proti korozi 

G65 Třída odolnosti proti vyhoření sazí a údaj o vzdálenosti od hořlavých 

stavebních materiálů  

 

4.3. Nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární ochrany při 

provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv [4] 

V Nařízení vlády (NV) se stanovují podmínky požární bezpečnosti, ve kterých se říká 

„Každý si musí počínat tak, aby při provozování komína a kouřovodu (dále jen spalinová 

cesta) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.“ Dále se stanovuje, na které spalinové 

cesty se NV nevztahuje. Stanovuje, kdo a jakým způsobem provádí kontrolu spalinové cesty, 

čištění komínu, revizi spalinové cesty. Určuje lhůty pro kontrolu a čištění spalinové cesty a 

spotřebiče paliv. V NV se uvádí, že o kontrole, čištění a revizi musí být provedena písemná 

zpráva. V závěru je uvedeno, kdo a jak provádí vypalování komínu. 
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5. Stavební řešení komínů 

5.1. Jednovrstvé komíny 

I dnes je stále využíván stavební systém jednovrstvého komínu, který je zároveň 

nejstarším používaným stavebním systémem. Nejpoužívanějším stavebním prvkem je cihla 

plná pálená. Výstavba se provádí na pevný stavební základ. Výhoda jednovrstvého komínu 

spočívá ve variabilitě výstavby. Lze vystavět komín s libovolným počtem a tvarem průduchů, 

s možností jeho doplnění o komínové pouzdro, které je pevně spojeno s komínovým pláštěm 

pro dosažení optimální hladkosti stěn a splnění materiálových podmínek [1]. Tyto systémy 

jsou navržené pro suchý provoz a pevná paliva [3]. 

5.2. Vícevrstvé komíny 

Nejvíce používaným systémem je v současnosti vícevrstvý komínový systém. Tento 

způsob je vhodný pro stavebníky i majitele, neboť návrh, manipulace i stavba jsou rychlé. Pro 

tento systém je nutností pevný stavební základ. Komíny tohoto typu mohou být vystavěny 

jako jedno, dvou nebo tří průduchové s nebo bez větrací šachty. 

 

Skladba tohoto systému je: 

 vnější plášť 

 izolační vrstva 

 vložka 

Vnější plášť může být z materiálů, jako je lehčený beton, pálená tvarovka. 

Tvar pláště bývá čtvercový nebo obdélníkový, přizpůsoben pro usazení izolační 

vrstvy. V rozích pláště komínu jsou průchozí otvory pro zabetonování ocelových prutů 

v nadstřešní části komínu. Uvnitř pláště jsou vytvarované rohy pro tzv. „zadní větrání“. Tyto 

kanálky slouží k odvodu vlhkosti z prostoru pláště, aby nedocházelo k vlhnutí izolace. Izolace 

je tvořena vláknitou hmotou, která přispívá k rychlejšímu zahřátí komínové vložky na 

provozní teplotu a zároveň k jejímu pomalému ochlazování. Vložka je tenkostěnná, vyrobena 

z keramiky. 

Vícevrstvý komín je vhodný pro všechny typy paliva od teploty spalin 40ºC. Tyto 

komíny se vyrábí v provedení odolném proti vyhoření sazí, působení kyselin vzniklých ze 

spalin a vlhkosti. 
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Obdobou předchozího systému je jeho odlehčená varianta, která se může zakládat i ve 

vyšších podlažích. Skládá se z pláště vyrobeného z plechu, vláknité izolace a vložky, která 

může být vyrobena z plechu, tenkostěnné keramické vložky nebo plastu. 

Všechny komíny musí mít po celé své délce povrchovou úpravu odolávající 

povětrnostním podmínkám v dané oblasti. Tato úprava je buď omítnutí, vyspárování nebo 

opláštění komínu. 

5.3. Dodatečně vyvložkovaný komín 

Mezi poslední možné systémy lze zařadit rekonstrukce komínu prováděné dodatečným 

vyvložkováním starých komínů.  Provádí se při změně druhu spotřebiče, kdy je současný typ 

komínu nevyhovující nebo tam, kde došlo k poškození průduchu [3]. 

 

6. Závady komínů 

Při stavbě a provozování komínů mohou nastat závady, které mají vliv na bezpečný 

provoz komínu i na správnou funkci komínu. V následujících kapitolách budou uvedeny 

nejčastější závady způsobené neodbornou výstavbou a montáží, kouřovými zplodinami dle 

použitého paliva, druhem stavebního systému a jinými. 

  

6.1. Závady způsobené spotřebiči na pevná paliva 

Spotřebiče na pevná paliva mohou být napojeny na stavební systém jednovrstvý i 

vícevrstvý. K závadám dochází při nedokonalém spalování. Uvolněné prchavé složky, tuhé 

částice a dehty, opouštějící prostor topeniště, se usazují na stěnách kotle a stěnách 

komínového průduchu. Při vysokých teplotách se stávají dehty tekutými a při stékání po stěně 

průduchu na sebe vážou polétavé složky zplodin hoření. Následně dochází k zanášení 

průduchu. Při spalování nekvalitních paliv může k zanesení komínu dojít během několika dní 

po jeho vyčištění [3]. 

Závadou, která vznikne zanedbáním čištění komínu je zanesení neúčinné výšky komínu 

sazemi nebo jiným materiálem a tím ucpání průduchu [3]. 
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6.2. Závady způsobené spotřebiči na plynná a kapalná paliva 

Spaliny těchto paliv obsahují přibližně 10% vodní páry, jejíž kondenzační teplota je 

60ºC. Díky kondenzované vodě, která vytváří se spalinami (         kyselinu siřičitou a 

uhličitou, dochází k reakci mezi kyselinou a uhličitanem vápenatým obsaženým ve zdících 

materiálech. Reakcí vzniká síran vápenatý, lehce rozpustný ve vodě. Dochází ke snadnějšímu 

vymývání spár a rozpadu komínu. V důsledku toho hrozí sesutí komínového materiálu do 

prostoru průduchu, jeho ucpání nebo zmenšení průřezu průduchu a tahu komínu. Tato závada 

může zapříčinit nedokonalé spalování paliva a vznik oxidu uhelnatého, jehož hromaděním 

v prostoru průduchu může nastat výbuch. Dalším nebezpečím je změna tlakových podmínek s 

možností vniknutí zplodin hoření do obytného prostoru, kde hrozí otrava nebo udušení osob. 

Zplodiny z kapalných paliv obsahují navíc dehty a pevné částice, díky kterým může navíc 

docházet k závadám jako v kapitole 6.1 [1,3].  

6.3. Závady způsobené nedodržením stavebních plánů a postupů 

Stavba komínu je často stavebníky podceňována, vzhledem k jednoduchosti výstavby. 

Avšak dodržení technologických postupů, které jsou pečlivě zpracovány výrobci komínů, má 

svá opodstatnění.  

Závady při výstavbě: 

 špatné založení komínu a nedostatečná nosnost základu, především u 

jednovrstvých komínů stavěných z plných cihel 

 nesprávná sestava komínových vložek – správné provedení je tzv. „po vodě“ 

tak, aby kondenzát při stékání po povrchu nemohl vytékat mimo, ale stékal do 

kondenzační jímky, obrázek č. 3 

 nevhodné připojení odtoku kondenzátu – vyústění odtoku kondenzátu úplně 

chybí nebo je provedeno tak, že není možnost jeho kontroly, neutralizace a vylití 

 špatné umístění vybíracího nebo vymetacího otvoru – tyto otvory nesmí být 

umístěny v obytném prostoru 
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Obrázek č. 3 Správné osazení vložky v komínu 

 

 špatné rozvržení konstrukce krovu - dochází ke křížení konstrukcí a následně 

musí být vynesena konstrukce krovu nebo vyosen komín. U nové stavby je 

povolené vyosení maximálně o 15°, u rekonstrukcí ve výjimečných případech až 

30° od svislice. Případné uhnutí musí být mimo stropní konstrukci [1] 

 nedodržení bezpečné vzdálenosti dřevěné konstrukce od tělesa komínu – dle 

ČSN 73 3150. Vzdálenost hořlavých stavebních materiálů od povrchu komínu je 

minimálně 50 mm  

 nadstřešní konstrukce komínu není v rozích vyztužena dráty – namáháním 

povětrnostními vlivy dochází k popraskání konstrukce komínu, narušení 

spojovacích spár, zřícení komínu 

 nevhodná dilatace a věnec komínu -  materiál komínových vložek se vlivem 

tepelného namáhání rozpíná. Nevytvořením dilatační spáry pro pohyb vložky, 

může nastat její popraskání a sesypání do prostoru průduchu a jeho přicpání. 

6.4. Závady u stavebních systémů 

Hlavní závadou u jednovrstvého komínového systému je narušení zdících materiálů 

agresivním kondenzátem. Materiál ztrácí své vlastnosti, dochází k vydrolení maltového lože 

a ucpání komínového průduchu. U komínů se sdruženým sběračem nebo více průduchy, které 

jsou uhýbané, může dojít k poškození mezistěn špatnou výstavbou, kdy do prostoru dopadu 

kominického závaží není namontován dopadový pás. Závadou, která vznikne zanedbáním 

čištění komínu, je zanesení neúčinné výšky komínu sazemi nebo jiným materiálem a ucpání 

průduchu [3].  
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Zásadní závadou u vícevrstvých komínů bývá destrukce vložky. K destrukci vložky 

dojde při zanedbání dilatace vložky, korozí vložky – zejména hliníkové, sesednutí vložky 

přílišným zatížením a nedodržením předepsané třídy materiálu [9]. 

6.5. Závady ostatní 

Další závadou je nedodržení zásady samostatných průduchů pro spotřebiče na pevná a 

plynná paliva. Jestliže uhasne plynový hořák, stále odchází nespálený plyn do komínu, kde se 

promíchává s horkými spalinami od spotřebiče na pevné palivo. V důsledku toho může dojít 

k explozi [6].  

Ostatní závady [3,9]: 

 dodatečné napojení dalšího kouřovodu a jeho nadměrné zasunutí do průduchu 

 napojení dvou kouřovodů proti sobě 

 uzavření průduchu pro spodní spotřebič 

 špatné rozměry sopouchu a kouřovodu s neúměrným zúžením průřezu 

 nedodržení dostatečné výšky komínu nad střechou 

 zastínění ústí komínu okolními stavbami 

 špatné utěsnění napojení kouřovodu do sopouchu 

 špatný sklon proudění spalin 

 neodborně provedené čištění komínu a neodborně provedená revize 

 

7. Příčiny vzniku požáru komínu 

Výše zmíněné závady mohou přispět ke vzniku požáru v komínu. Při provozu komínu 

může dojít ke vzniku požáru zapálením nebo vznícením hořlavé stavební konstrukce zazděné 

do tělesa komínu, nedodržením bezpečné vzdálenosti hořlavé stavební konstrukce od komínu, 

neodborně provedeným zaslepením zrušeného sopouchu s následným překrytím hořlavým 

materiálem (obraz, tapeta aj.), špatným utěsněním napojení sopouchu a kouřovodu, 

zafouknutím odlétajících jisker z komínu, propálením kouřovodu, nedodržením požadavku na 

nehořlavou podlahu kolem vybíracího a vymetacího otvoru, nedodržením zásady 

samostatných průduchů pro spotřebiče na pevná a plynná paliva. 

K iniciaci požáru v komínu může dojít samovznícením sazí, jejich zapálením 

odlétajícími jiskrami od spotřebiče vlivem tahu komínu, vzplanutím sazí sálavým teplem 
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nadměrným přehřátím spotřebiče, zapálením materiálů spadlých do komínu (vosí hnízda, 

větve a jiný biologický materiál).  

 

7.1. Hasební a technické prostředky pro hašení komínů 

Průzkumem mezi několika jednotkami HZS ČR ze Středočeského a Západočeského 

kraje je vytvořen přehled nejpoužívanějších prostředků k likvidaci požáru komínu. 

 

Hasební prostředky 

Požáry v komínech nelze hasit nejběžnějším hasebním prostředkem – vodou, neboť 

vlivem vysoké teploty v komínu dojde velice rychle k odpaření vody a změně jejího objemu, 

což může mít za následek prasknutí nebo zřícení komínu a opaření zasahujících hasičů. 

V tomto případě lze vodu použít pouze na uhašení odstraněných sazí z komínu. 

Nejpoužívanějšími hasebními prostředky jsou sypká hasiva. Jejich účelem je srazit 

volné části hořících sazí do prostoru vybíracích dvířek, zamezit přístupu vzduchu a tím omezit 

plamenné hoření. Sypkým hasivem lze zjistit i průchodnost komínu. 

Nejpoužívanější sypká hasiva: 

 písek 

 štěrk malých rozměrů (0/4, 4/8) 

 písek štukový, křemičitý 

 cement 

Jejich uložení na vozidlech se provádí v plastových vědrech nebo plátěných pytlích do 

20 kg. 

Jako další druh hasiva lze použít přenosný hasicí přístroj práškový ABC nebo hasicí 

přístroj sněhový. 

 

Technické prostředky 

Po prvotním sražení sazí suchým hasivem a přerušení plamenného hoření používáme 

technické prostředky na dohašení a vyčištění komínu. Nejčastěji používaným prostředkem je 

kominická koule obrázek č. 4. Její hmotnost bývá v rozmezí od 1 do 5 kg. Je vhodná na hrubé 

srážení sazí.  Pro dočišťování je vhodná kominická koule spolu s kominickou růžicí, která je 

pevná nebo nastavovací dle průměru průduchu. Zde je potřeba podotknout, že růžicí 

používáme pouze k dočišťování, protože vysoký žár růžici může poškodit nebo dokonce 
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roztavit. Těmito prostředky srážíme žhavé saze a usazeniny z povrchu sopouchu do půdice 

komínu, aby dále nedocházelo k teplotnímu namáhání konstrukce komínu. Odtud jsou 

odstraněny z prostoru vybíracích dvířek. 

 

 

Obrázek č. 4 Kominická koule s karabinou 

 

Součástí vybavení je řetěz nebo ocelové lano. Ze zkušeností hasičů je vhodnější řetěz ze 

svařovaných článků. Délka řetězu by měla být volena tak, aby byly pokryty všechny budovy 

v hasebním obvodu. Je vhodné mít řetězy nastavovací pomocí dalších karabin na potřebnou 

délku. První část řetězu s délkou 12 metrů, která bude dostačující pro většinu rodinných domů 

a další části nastavované po několika metrech. Toto nastavování je vhodné ke snížení 

hmotnosti, kterou je nutno sebou vynášet na střechu, neboť celková délka řetězu může 

dosáhnout až 60 metrů. K připojení různého kominického náčiní použijeme ocelovou 

karabinu.  

Pro uložení technických prostředků může sloužit pevný kufr obrázek č. 5. 

 

 

Obrázek č. 5 Možný způsob uložení kominického vybavení na vozidle 
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Nedílnou součástí vybavení by mělo být kominické zrcátko opatřené prodlužovací 

rukojetí a stavitelným kloubem obrázek č. 6. Používá se ke kontrole spalinových cest a 

nahlédnutí do nepřístupných prostor. 

 

 

Obrázek č. 6 Kominické zrcátko 

 

Při hašení komínu je nutná ochrana dýchacích cest. Pokud se zásah provádí 

z uzavřeného prostoru pod střechou, kde jsou umístěna vymetací dvířka, používá se dýchací 

přístroj. Jestliže se provádí zásah z místa nad střechou, lze použít ochrannou roušku proti 

pevným částicím. 

Pro jištění zasahujících hasičů použijeme pracovní pásy, lezecké postroje a lezecká lana 

[7]. 

Nezbytnou ochrannou pomůckou jsou rukavice. Klasické zásahové rukavice jsou 

nedostatečné – testované na kontaktní teplo 250 ºC. Vhodné rukavice na práci při hašení 

komínů musí odolávat teplotám nad 250ºC. Rukavice by měly být prstové pro lepší 

manipulaci s řetězem a čistícími nástavci, třídy 43XXXX a vyšší [10]. Vhodné rukavice 

vyrábí například firma VOCHOC obrázek č. 7. 

 

 

Obrázek č. 7 Rukavice řady Rostaing Sandou do 500ºC od firmy VOCHOC 
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Pro zjištění možného rozšíření požáru mimo komín a nalezení skrytých ohnisek 

využíváme termokameru, s jejíž pomocí provádíme kontrolu celého komínového pláště po 

celou dobu zásahu obrázek č. 9. Práce s termokamerou je rychlá, přehledná se zobrazením 

velké plochy komínu. Zvýšená teplota upozorní na nebezpečné místo, které je nutné častěji 

kontrolovat, zda zde nedošlo k prasknutí komínového tělesa.   

Termokameru lze nahradit infračerveným bezdotykovým teploměrem obrázek č. 8. 

Práce s teploměrem je pomalejší, protože jde o bodové měření. Měření musí být prováděno 

podle návodu výrobce, jinak dochází ke značnému zkreslení naměřených hodnot.  

 

 

Obrázek č. 8 Infračervený bezdotykový teploměr 

 

Obrázek č. 9 Termokamera Bullard 
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8. Zpracování podkladů pro vytvoření metodického listu 

Jako podklady pro zpracování taktického postupu byly použity informace z předchozích 

kapitol a zároveň praktické zkušenosti ze zásahů jednotek HZS. Tento taktický postup je 

vypracován pro jednotku o početním stavu 1+3. 

8.1.  Činnost průzkumné skupiny – složení velitel družstva, hasič č. 1 a 2 

Zjistí-li jednotka při příjezdu na místo zásahu rozvoj požáru mimo prostor komínu, 

zásah je přehodnocen na požár objektu a zásah je veden podle jiného metodického listu. Tento 

případ zde nebude řešen. Tento taktický postup je zpracován pouze na požár v komínu. 

Na místě zásahu provede jednotka průzkum, BŘ – ML č. 6/O [7]. Průzkumná skupina je 

dále nedělitelná a nutné činnosti provádí zároveň při průzkumu.  

Cílem průzkumné skupiny je zjistit: 

 ohrožení osob, zvířat a majetku 

 rozsah požáru  

 stav komínu – stabilitu, výskyt prasklin, případný únik kouřových zplodin do 

obytných prostor 

 druh komínu – počet a uspořádání komínových průduchů a počet připojených 

spotřebičů  

 druh, stav a napojení spotřebiče, umístění vybíracích a vymetacích dvířek 

 prostory sousedící s tělesem komínu 

 způsob přístupu ke komínové hlavě 

 

Ohrožení osob, zvířat a majetku 

VZ zjišťuje počet osob a zvířat v objektu a jejich ohrožení. K ohrožení dochází vlivem 

možného rozšíření požáru mimo těleso komínu, kouřovými zplodinami, narušením statiky 

komínu. V případě ohrožení provádí záchranu nebo evakuaci osob, zvířat a majetku, BŘ – 

ML č. 7, 8, 9/O [7]. 

V případě zakouření objektu zasahuje jednotka v dýchací technice. Do prostor vstupuje 

se zavodněným útočným proudem. Zjistí příčinu a místa zakouření, možnost šíření požáru a 

vyhodnotí nutnost záchrany nebo evakuace. Z blízkosti těchto prostor odstraní hořlavé 

materiály. Zajistí odvětrání prostor pomocí přetlakových ventilátorů nebo přirozenou 

ventilací. Pokud se ventilátor ustavuje mimo objekt, provede jeho umístění strojník. Jestliže 
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se ventilátor ustavuje v budově, umístění provede hasič č. 1 a 2. Použití ventilátoru se provede 

po domluvě s VZ, BŘ – ML č. 9, 10/P [7].   

 

Rozsah požáru, stav a druh komínu  

Prvotním průzkumem (pohledem) zjistí jednotka druh a stav střešní krytiny, typ střechy, 

okapů, stav komínu v nadstřešní části, možnost přístupu ke komínu a průběh požáru v komínu 

(zda jde o plamenné hoření, žhnutí nebo již došlo k vyhoření sazí). Vyhodnotí možné 

nasazení útočného proudu ke smáčení střešní krytiny, aby zabránili možnému rozšíření požáru 

vlivem vyletujících žhavých sazí, pokud se průzkumem potvrdil jejich výskyt. Případné 

použití útočného proudu provede hasič č. 1 a 2 dle pokynů VZ. 

 

Prostor kotelny, spotřebič a umístění vybíracích a vymetacích dvířek 

Prohlédnou prostor kotelny a napojení spotřebiče ke komínu. Při přípravě k hasebním 

pracím spolupracují s majitelem, obsluhou nebo technologem provozu tím, že: 

 zastaví přísun paliva – zastavení dopravníků a uzavření kohoutů 

 uzavřou spotřebič – uzavření klapek na spotřebiči k zamezení přístupu vzduchu 

 odpojí spotřebič od komínu – uzavření komínových klapek 

Zváží možnost odstavení spotřebiče, aby nedošlo k jeho poškození nebo poškození 

navazující technologie. U technologických zařízení je zvláštní důraz kladen na spolupráci 

hasičů a obsluhy.  

VZ posoudí nutnost vyčištění topeniště od paliva. Hasiči průzkumné skupiny provedou 

vybrání pevného paliva z prostoru topeniště a jeho vynesení mimo objekt, pokud je to 

technicky možné. Používají nádoby z nehořlavých materiálů (kovová vědra, sudy, uhláky, 

kolec, hrnce, popelnici aj.). Po vynesení mimo objekt provedou uhašení tohoto materiálu. 

Zjistí umístění vybíracích a vymetacích dvířek, jejich stav a případné poškození. 

V případě poškození je nutné dvířka zajistit proti vypadnutí. Zajištění provádí hasiči 

průzkumné skupiny s použitím vybavení z cisternové automobilové stříkačky (CAS) – klíny, 

vázací drát, páčidlo, násady nebo využijí materiál v okolí dvířek. 

Prostor v okolí vybíracího a vymetacího otvoru bývá většinou obestavěn různým 

materiálem, který je nutno z blízkosti vybíracího otvoru odstranit. Velikost tohoto prostoru by 

měla být alespoň 600 mm od stěny komínu a na vzdálenost 300 mm od komínových dvířek na 

obě strany. Podlaha by měla být z nehořlavého materiálu [1]. Z praktického hlediska je pro 

potřeby zásahu nutné odstranit hořlavý materiál alespoň v okolí 1 metru. Jestliže by 
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odstraňování materiálu vedlo k neúměrnému prodloužení zásahu, zváží VZ možnost tento 

materiál zkrápět roztříštěným proudem. 

Do prostoru kde se nachází vybírací a vymetací dvířka přivést nezavodněný útočný 

proud C nebo vysokotlaký proud. Při použití vysokotlakého proudu, dbá jednotka na 

bezpečné vedení hadice, aby nedošlo k jejímu poškození, zejména pří vedení do kotelny, 

sklepních a půdních prostor. Provedou hasiči průzkumné skupiny. 

Hasiči provedou prvotní vyčištění sazí z půdice komínu a uloží je na předem určené 

místo velitelem zásahu. Tento prostor bude v dostatečné vzdálenosti od objektu a bude 

situován tak, aby teplota sazí neovlivňovala jiné hořlavé materiály a kouř neohrožoval osoby. 

K vynášení použijí nádoby z nehořlavých materiálů, viz výše. 

 

Prostory sousedící s tělesem komínu 

Průzkumná skupina provede kontrolu celého komínu, včetně prostor, kterými komín 

prochází. Je nutné zajistit přístup do všech prostor sousedících s komínem. Toto bývá častý 

problém u bytových domů, kde jsou veškeré prostory uzamčeny.  U případného otevírání 

bytů, sklepních a půdních prostor musí asistovat policie ČR. V případě nebezpečí z prodlení 

má VZ možnost tyto prostory otevřít okamžitě, BŘ – ML č.5/T [7]. 

Při průzkumu sousedících prostor se jednotka zaměřuje na: 

 praskliny komínového tělesa 

 nepoužívané sopouchy (možné zakrytí obrazem, tapetou aj.) 

 dvířka – čistící, kontrolní, vymetací 

 místa prostupů skrz podlahové a stropní konstrukce 

Součástí průzkumu je i kontrola teploty komínového pláště a přilehlých hořlavých 

materiálů. Teplota těchto materiálů při požáru sazí by neměla překročit 100 °C [2]. Při 

zvýšené teplotě je odstraněn hořlavý materiál z blízkosti komínu. 

 

Způsob přístupu ke komínové hlavě 

VZ prověří přístup ke komínové hlavě. Určí kotvící body pro zasahující hasiče, zváží 

možnost využití lezecké výstroje nebo povolání lezecké skupiny, pokud jde o složité 

podmínky výstupu.  

Přístup k nadstřešní části komínu by měl být možný pomocí výlezového otvoru a 

žebříku, komínové lávky nebo střešních schůdků [1]. Lze použít i výškovou techniku – 

nastavovací nebo vysouvací žebříky, automobilový žebřík, automobilovou plošinu. Jako 
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náhradu výškové techniky lze rozebrat část střešní krytiny a využít střešních latí jako schodů. 

Našlapuje se v místě krokve, aby se snížilo riziko prasknutí latě. Provedou hasiči č. 1 a 2. 

Způsob přístupu zvolí VZ v závislosti na bezpečnosti zasahujících hasičů. Při pohybu po 

střeše je nutné se jistit pomocí lezecké výstroje. Místa vhodná k vázání jsou většinou 

konstrukční prvky střechy jako krokve, kleštiny, vaznice, sloupky a vazné trámy.  

 

Po provedení průzkumu se průzkumná jednotka vrátí zpět k vozidlu. VZ rozhodne o 

dalším postupu činností a pořadí jejich vykonání. Hasiči č. 1 a 2 budou provádět práce a 

činnosti dle pokynů VZ . K tomuto účelu se vybaví hasebními a technickými prostředky 

potřebnými ke splnění úkolů.  

8.2. Činnost hasičů po provedení průzkumu 

Pracovní skupina bude plnit úkoly stanovené VZ. Na základě průzkumu VZ rozhodne o 

místě nasazení jednotky. Vzhledem k řešené problematice požáru v komínu bude hlavní 

činností jednotky provádění hašení a čištění komínového průduchu. Tato činnost se bude 

provádět z prostoru vymetacích dvířek nebo u hlavy komínu.  Upřesnění závisí na technickém 

stavu komínu, povětrnostních podmínkách, druhu přístupu ke komínové hlavě. 

VZ specifikuje způsob vstupu do určeného prostoru. Zda použije prostředky z CAS 

(nastavovací žebříky), povolá výškovou techniku nebo lezeckou skupinu.  

Hasiči se přesunou na určené místo a provádí hasební práce. Do průduchu komínu 

nasypou sypké hasivo, které srazí saze do půdice komínu. Jednotka dále provede čištění 

pomocí technických prostředků z kapitoly 7.1. Činnost jednotky bude spočívat v postupném 

čištění, vybírání sražených sazí z půdice komínu a jejich vynášení mimo objekt. 

V případě neprůchodnosti spalinové cesty se zajistí průchodnost technickými prostředky 

určenými pro tento zásah. Pokud průchodnost nelze zajistit běžnými prostředky, lze použít 

trhací hák nebo jiný prostředek k proražení ucpaného místa.  

Další alternativou je hašení pomocí přenosného hasicího přístroje sněhového nebo 

hasicího přístroje práškového ABC. Hašení se provede z prostoru vybíracích dvířek a prostoru 

komínové hlavy nebo vymetacích dvířek. Komínový průduch se překryje nehořlavou 

ucpávkou, uzavřou se vybírací dvířka a tím se zamezí přístupu vzduchu. V tomto případě je 

důležité zajistit požární dozor a stanovit častější doby kontroly komínového tělesa. 

V případě nebezpečí rozšíření požáru v důsledku závalu v komínu, je možným řešením 

probourání se k místu závalu a jeho odstranění. Toto je možné řešit po dohodě s majitelem. V 
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místě bouracích prací musí být odstraněny veškeré hořlavé materiály. K místu je přiveden 

zavodněný útočný proud C nebo vysokotlaký proud. Jestliže je povrch v prostoru z hořlavého 

materiálu, provádí se jeho zkrápění. Po pročištění závalu se pokračuje v dohašení a vyčištění 

průduchu.   

K dočištění se použije kominické náčiní ke sražení zbytků sazí. Po dokončení 

vymetacích prací a vyčištění vybíracího otvoru se ponechá průduch komínu otevřený. Tahem 

komínu se komínový průduch vychladí. Poté se provede konečná celková prohlídka komínu. 

 

8.3. Činnost strojníka 

Připravuje technické prostředky z CAS pro zasahující hasiče a provádí průzkum z místa 

od CAS. Při rozšíření požáru obsluhuje CAS [8]. 

8.4.  Činnost velitele zásahu 

Velitel zásahu stanoví úkoly vedoucí k lokalizaci a následné likvidaci požáru. Dohlíží 

na prováděné práce, provádí kontrolu ve vytypovaných prostorách. Prostory jsou určeny na 

základě provedeného průzkumu. Jedná se především o místa s prasklinami v komínovém 

tělese, místa úniku kouře nebo tam, kde je zvýšená teplota komínového tělesa.  

Po ukončení prací provede konečnou prohlídku s oprávněnou osobou. Upozorní na 

nebezpečná místa a povinnost nepoužívat komín do provedení revize.  Velitel stanoví 

oprávněné osobě průběh následného dozoru, jeho délku a intervaly kontrol. Vše zaznamená 

do předávacího protokolu. Protokol je ve dvou vyhotoveních s podpisem předávající a 

přebírající osoby. Jedno vyhotovení zůstává u velitele zásahu a druhé u oprávněné osoby BŘ 

– ML č. 10/O[7]. 

8.5. Vypracování metodického listu 

Na základě vytvořeného taktického postupu je vypracován návrh metodického listu 

s názvem „Požáry v komínech“ pro Bojový řád jednotek požární ochrany, kapitola P – 

Požární zásah. Metodický list je zpracován v Příloze č. III.  
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9. Závěr 

Bakalářská práce je věnována problematice požárů v komínech. Součástí práce je 

vytvoření taktického postupu pro jednotky o početním stavu 1+3 s následným návrhem 

metodického listu. 

Úvod práce je zaměřen na statistické vyhodnocení požárů v komínech za období 5 let. 

Požáry jsou rozděleny na došetřované a dále nedošetřované. Statistika zahrnuje vyčíslení 

škod, počet zásahů v jednotlivých krajích a počet výjezdů vzhledem k ročnímu období.  

Následují požadavky legislativy a norem vztahující se na komíny. Jsou zaměřeny na 

názvosloví, stavební konstrukce komínů a jejich označování. Tato znalost umožní lepší 

orientaci v problematice a tím urychlení zásahu a předcházení nebezpečným situacím, které 

mohou při zásahu vzniknout. 

V další části jsou popsány příčiny vzniku požáru a je vypracován přehled nejčastěji 

používaných hasebních a technických prostředků na požáry v komínech u jednotek HZS. 

Teoretické informace a praktické zkušenosti ze zásahů jednotek HZS jsou zpracovány 

v taktickém postupu pro jednotku o početním stavu 1+3. Taktický postup popisuje hlavní 

úkoly průzkumné skupiny se zaměřením na možnost ohrožení osob, zvířat, majetku, zjištění 

rozsahu požáru, stavu a druhu komínu, stavu souvisejících prostor. Následuje popis činností 

jednotlivých členů jednotky. 

Závěr práce je věnován vypracování návrhu metodického listu s názvem – Požáry 

v komínech. 

Věřím, že navržený metodický list a taktický postup spolu s charakteristikou nebezpečí 

a očekávanými zvláštnostmi by mohl posloužit při školení jednotek požární ochrany. 
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Příloha č. I.                                                                             Doplňující údaje k ČSN 73 4201 

Mareš Jiří                                                                                                      Požáry v komínech 

 

Tabulka č. 1 Teplotní třídy [1] 

Teplotní třída Jmenovitá provozní teplota ºC 

T 080 ≤ 80 

T 100 ≤ 100 

T 120 ≤ 120 

T 140 ≤ 140 

T 160 ≤ 160 

T 200 ≤ 200 

T 250 ≤ 250 

T 300 ≤ 300 

T 400 ≤ 400 

T 450 ≤ 450 

T 600 ≤ 600 

 

 

Tabulka č. 2 Třída plynotěsnosti [1] 

Třída Únik plynu 1         Zkušební tlak 

N 1 2,0 40 pro komíny s přirozeným tahem 

N 2 3,0 20 pro komíny s přirozeným tahem 

P 1 0,006 200 pro přetlakové komíny 

P 2 0,120 200 pro přetlakové komíny 

H 1 0,006 5 000 pro vysokopřetlakové komíny 

H 2 0,120 5 000 pro vysokopřetlakové komíny 
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Tabulka č. 3 Třídy odolnosti proti korozi [1] 

Třídy 

odolnosti proti 

korozi 

1 

možné pro paliva 

2 

možné pro paliva 

3 

možné pro paliva 

Plyn Plyn: 

Obsah síry ≤ 50       

Zemní plyn: L+H 

Plyn: 

Zemní plyn L+H 

Plyn: 

Zemní plyn L+H 

Tekutá paliva Kerosin: 

Obsah síry ≤50       

LTO:  

Obsah síry ≤0,2       

hmotnostních % 

Kerosin:  

Obsah síry ≥50        

LTO: 

Obsah síry >0,2       

hmotnostních % 

Kerosin: 

Obsah síry ≥50       

Dřevo  Dřevo pro otevřené 

topeniště 

Dřevo pro otevřené 

topeniště 

Dřevo pro uzavřené 

topeniště 

Uhlí   Uhlí 

Rašelina   rašelina 
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Tabulka č. 4 Požáry komínů došetřované 

 Rok 2006 2007 2008 2009 2010 celkem 

Rodinné domy 
včetně ostatních 
budov pro bydlení 

počet 158 131 150 175 181 795 

škoda mil.Kč 19,2 13,4 19,4 23,8 23,5 99,3 

usmrceno     1 0 0 1 

zraněno 11 4 18 4 19 56 

Bytový fond 
domovní 

počet 50 38 33 29 34 184 

škoda mil.Kč 4,1 2,3 2,5 1,9 5 15,8 

usmrceno 0 0 0 0 0 0 

zraněno 2 2     5 9 

Průmyslové 
objekty 

počet 15 5 8 3 9 40 

škoda mil.Kč 12,8 0,3 13,6 2 5,8 34,5 

usmrceno             

zraněno 1   1     2 

Budovy občanské 
výstavby včetně 
chat 

počet 68 67 56 68 62 321 

škoda mil.Kč 7,5 28,1 8,6 15,9 14,7 74,8 

usmrceno 0 0 0 0 0 0 

zraněno 6 9 4 5 5 29 

Celkový počet 
požárů 

počet 327 263 272 314 318 1494 

škoda mil.Kč 45,8 44,9 43,4 47,1 51,4 232,6 

usmrceno 0 1 1 0 0 2 

zraněno 22 18 24 11 32 107 
 

 

Tabulka č. 5 Požáry komínů dále nedošetřované 

Rok 
 

2006 2007 2008 2009 2010 celkem 

rodinné domy počet 380 406 516 618 577 2497 

byt.fond domovní počet 144 145 142 159 148 738 

průmyslové objekty počet 0 0 2 0 1 3 

budovy obč.výstavby počet 1 1 0 0 20 22 

Celkem počet 525 552 660 777 746 
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Tabulka č. 6 Počet zásahů v měsících za období 2006 - 2010 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

došetřované 323 208 151 91 40 20 23 18 45 125 167 283 

nedošetřované 683 512 519 210 90 33 30 28 76 195 424 588 
 

 

Tabulka č. 7 Rozdělení zásahů dle krajů – počet všech zásahů na požár v komínu v období 

2006-2010 a způsobené škody 

  počet zásahů v období 2006 - 2010 škoda 
  došetřované + nedošetřované mil. Kč 

Praha 133  1,5 

Středočeský 753  40,8 

Jihočeský 456  15 

Plzeňský 385  18,3 

Karlovarský 214  5 

Ústecký 356  21,8 

Liberecký 350  19,9 

Královéhradecký 333  7,8 

Pardubický 200  9,1 

Vysočina 169  7,8 

Jihomoravský 288  21,9 

Olomoucký 340  19,2 

Zlínský 171  8,1 

Moravskoslezský 634  36,4 
 

 

Tabulka č. 8 Počet zásahů na požáry a způsobené přímé škody za období 2006 - 2010 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Počet požárů 20262 22394 20946 20177 17937 101716 

Přímá škoda v mil Kč 1933 2158 3277 2169 1956 11493 
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Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky 

Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu 

Název: 

 

Požáry v komínech 
Metodický list číslo 

XX 

P 

Vydáno dne: Stran:3 

 

I. 

Charakteristika 

1) Požáry v komínech jsou charakterizovány: 

a) vysokou teplotou hořících sazí až 1000°C 

b) snadným rozšířením požáru zaletujícími jiskrami 

c) ztíženým přístupem ke komínu 

d) možností rozšíření do obytných prostor vlivem vysokého teplotního namáhání 

konstrukce komínu a skrytými cestami šíření 

e) ohrožením osob kouřem unikajícím komínkovým tělesem při jeho poškození 

f) nebezpečím pro zasahující hasiče – nebezpečí pádu, zřícení konstrukcí, popálení, 

podchlazení a omrznutí 

II. 

Úkoly a postup činnosti 

2) Při průzkumu je nutno zjistit: 

a) ohrožení osob, zvířat a majetku 

b) rozsah požáru  

c) stav komínu – stabilitu, výskyt prasklin, případný únik kouřových zplodin do 

obytných prostor 

d) druh komínu – počet a uspořádání komínových průduchů a počet připojených 

spotřebičů  

e) druh, stav a napojení spotřebiče, umístění vybíracích a vymetacích dvířek 

f) prostory sousedící s tělesem komínu 

g) způsob přístupu ke komínové hlavě 
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3) Při hašení požáru komínu je třeba: 

a) zajistit přítomnost složek IZS při otvírání uzamčených prostor  

b) zkontrolovat všechna přípojná místa do komínu, všechny komínové otvory (dvířka, 

sopouchy) 

c) při kontrole věnovat zvýšenou pozornost v místech prostupů skrz podlahové a stropní 

konstrukce, půdnímu prostoru 

d) připravit nezavodněný útočný proud do prostor, kde lze předpokládat rychlé rozšíření 

požáru (prostory vymetacích a vybíracích dvířek, místa kde se nachází větší 

množství snadno hořlavých materiálů) 

e) na hašení používat sypká hasiva 

f) používat ochranné prostředky při vymetání 

g) v případě zakouření používat dýchací techniku, zavodněný proud, provést odvětrání 

prostor 

h) při vybírání a vynášení žhnoucích sazí dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k vysoké 

teplotě žhnoucích sazí 

i) při práci nad střechou používat ochranné prostředky pro práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou 

j) po skončení vymetacích prací nechat komín zchladnout otevřením vybíracích dvířek 

k) provést předání majiteli nebo uživateli s náležitým poučením a zákazem používání 

komínu do provedení revize odborným pracovníkem  

III. 

Očekávané zvláštnosti při zásahu 

4) Při požárech komínů je nutno počítat s těmito ztěžujícími faktory: 

a) možnost rozšíření požáru mimo prostor komínu do doby příjezdu jednotky (sálavým 

teplem od tělesa komínu, vypadnutím dvířek vymetacího nebo vybíracího otvoru, 

sopouchu, zazděnou hořlavou konstrukcí do tělesa komínu, nedostatečnou 

vzdáleností hořlavých konstrukcí od tělesa komínu) 

b) druhotné rozšíření požáru pomocí odlétajících jisker 

c) staré, poškozené a neudržované komíny a okolní stavební konstrukce (krovy, střešní 

krytina, štíty, stropy apod.)  

d) omezená průjezdnost komunikací, nedostatečně únosný povrch příjezdové 

komunikace, vliv meteorologických podmínek na sjízdnost komunikací (osamělé 

budovy, chatové oblasti, městská centra, komunikace zaváté sněhem, náledí) 
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e) ustavení výškové techniky v zimním období (závěje sněhu na přístupových místech 

k objektu, zledovatělý povrch pod patky výškové techniky) 

f) omezený přístup k objektům s ohledem na dosah výškové techniky 

g) přítomnost velkého množství snadno hořlavých látek v prostoru vymetacích a 

vybíracích dvířek, sopouchu a spotřebiče (dřevo, papíry, seno, textilie) 

h) možnost otravy osob zplodinami hoření (prasklý komín v obytném prostoru, zpětné 

proudění spalin) 

i) špatně udržované komínové lávky (uvolněné ukotvení lávky, nefunkční podlaha 

lávky) 

j) komplikované podmínky pro jištění při zásahu nad střechou u komínové hlavy 

k) nesnadný přístup do uzamčených prostor (nutnost spolupráce se složkami IZS) 

 


