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Anotace 

Svoboda, J.: Chyby a vady vznikající při realizaci výstavby krbů z hlediska požární 

bezpečnosti, Diplomová práce, Ostrava: VŠB–TU, 2011, 69 s. 

Diplomová práce řeší chyby a vady vznikající při výstavbě krbů, které mohou následně 

zapříčinit poţár. V úvodní části práce jsou popsány základní konstrukční části krbu a dále 

jsou krby rozděleny z architektonického hlediska a podle způsobu předávání tepla. 

Navazující kapitoly se zabývají napojením krbu na komínovou sestavu a všeobecnými 

normativními poţadavky na krby a spalinovou cestu. V další kapitole práce poukazuje na 

konstrukční nedostatky a chyby při výstavbě krbu z hlediska poţární bezpečnosti a 

navrhuje vhodné opatření. Součástí diplomové práce je statistický přehled poţáru od krbů 

v České republice za rok 2010. Praktickou částí práce je měření teplot na víceplášťovém 

nerezovém komínu při provozu krbu. Závěrečná kapitola je věnována stanovení právní 

zodpovědnosti osob při vzniku poţáru od krbu. 

Klíčová slova: krb, poţár, chyby, statistika, zodpovědnost, měření teplot, přestup tepla 

Annotation 

Svoboda, J.: Faults and defects occurring in the course of construction of hearthstones 

from the point of view of fire safety, Graduation thesis, Ostrava: VŠB–TU, 2009, 69 pages 

This graduation thesis solves errors and defects arising during the construction of 

fireplaces, which can consequently cause a fire. The introductory section describes the 

basic components of the fireplace and fireplaces are divided from an architectonic point of 

view and according to the method of heat transfer. Following chapters deal with the 

connection of fireplace with chimney assembly and the general normative requirements for 

fireplaces and flue gas. In the next chapter, the study adverts to construction deficiencies 

and errors in the construction of the fireplace from the point of view of fire security and 

suggests appropriate measures. Part of thesis is a statistical summary of fire from fireplaces 

in the Czech Republic in 2010. The practical part is measuring the temperature on double-

surface stainless steel chimney for the fireplace operation. The final chapter is devoted to 

determination of legal responsibility of persons in the occurrance of fire from the fireplace. 

Key words: fireplace, fire, faults, stats, responsibility, measuring temperatures, heat 
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1 Úvod 

V posledních několika letech začalo být u většiny nových ale i starších staveb rodinných 

domů standardem výstavba krbů či krbových kamen. Tento trend si je moţné vysvětlit snahou 

obyvatel rodinných domů zefektivnit vytápění v objektu a tím i ušetřit finanční prostředky za 

další energie. Navíc i posezení v zimních obdobích u hořícího krbu působí na člověka 

relaxačně a pozitivně. 

Vytápění objektu pomocí krbu má však krom uvedených výhod i svá nebezpečí. Ty 

spočívají především v konstrukčních nedostatcích, které mohou topení v krbu zkomplikovat a 

v některých případech vést dokonce k poţáru. Právě tyto konstrukční nedostatky, které 

způsobily za poslední dobu řadu závaţných poţárů, byly hlavním důvodem pro napsání této 

diplomové práce. 

V úvodu práce jsou vysvětleny a zobrazeny hlavní konstrukční prvky krbu a následně 

jsou krby rozděleny podle architektonického hlediska na stěnové, volně stojící a nejčastěji 

pouţívané krbové vloţky. Dále je zde vysvětlen princip teplovzdušných rozvodů a na základě 

toho jsou krby rozděleny podle systému předávání tepla. 

V dalších kapitolách jsou řešeny způsoby napojení krbu na komínovou sestavu a jsou 

uvedeny všeobecné poţadavky na krby a spalinovou cestu vyplývající z odpovídajících 

technických norem. Následuje stěţejní kapitola celé práce, ve které je poukázáno na hlavní 

konstrukční chyby a vady, při kterých můţe dojít k poţáru a zároveň je navrhnuto 

odpovídající opatření k zamezení vzniku těchto nebezpečných konstrukčních nedostatků. 

Součástí práce je i statistický přehled poţárů od krbu v celé České republice za rok 

2010. Další kapitola je pak věnována měření teplot na vícesloţkovém nerezovém komínu při 

provozu krbu, kde budou porovnány teploty na povrchu komínového pláště s pouţitím izolace 

a s chybějící izolací. Závěrečná část diplomové práce se zabývá stanovením právní 

zodpovědnosti osob při vzniku poţáru od krbu.  
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2 Rešerše 

 

     Jiřík, F. Komíny. 2. přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2005. 144 s. ISBN 80-

247-0877-9  

Druhé, přepracované vydání publikace aktuálně a srozumitelně seznamuje s problematikou 

odvodu spalin od spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva. Dotýká se novostaveb i 

rekonstrukcí a popisuje (podle nových evropských norem) zásady a způsob stavby 

jednovrstvých zděných komínů, keramických komínů Schiedel, kovových komínů a způsoby 

a návody na rekonstrukce komínů vloţkováním.  

 

Jelínek, V., Jiřík, F., Pulkrábek, M., Komíny, kouřovody a odtahy spalin. 2. aktualizované 

vydání. Praha: GAS, 2000. 298 s. ISBN 80-86176-48-7 

Smyslem publikace Komíny, kouřovody a odtahy spalin je informovat o současném stavu 

komínů a způsobu odvodu spalin po stránce teoretické i praktické. Kniha dále pojednává o 

vlastnostech plynů a spalování paliv, přívodu vzduchu pro plynové spotřebiče, zásadách 

navrhování komínů a kouřovodů od plynových spotřebičů, výpočtech opravách, 

rekonstrukcích, zkoušení a kontrolách komínů.  

 

Vlk, V. Krby. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1996, 144 s, ISBN 80-7169-343-X 

V této publikaci se dočteme o technických parametrech, výkonnosti, účinnosti, normách 

DIN a ČSN, o konstrukcích moderních krbů, krbových vloţkách, o kachlových i bíle 

omítnutých krbech, o krbových kamnech a grilech, o situování i instalaci krbu v obytném 

prostoru i o různých druzích topiva 

 

Vlk, V. Krby II – kompletní sestavy v moderních interiérech. 1. Vydání. Praha: Grada 

Publishing, 1999. 162 s. ISBN 80-7169-738-9 

První vydání této knihy nás seznamuje s novými typy krbů a krbových vloţek. Úkolem 

této publikace je ukázat, jak rychle se začíná měnit tvář krbů, jaké jsou nové trendy v tomto 

oboru a jak se vyvíjí po výtvarné i technické stránce celé toto odvětví. 
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3 Historie 

   Od počátku lidské kultury je oheň úzce spjat s obydlím člověka. Jeskynní člověk měl 

sice také problém, kde a jak oheň umístit, avšak vzhledem k počátečním obtíţím při jeho 

získávání zůstávalo jeho hlavní starostí, jak ho udrţet. Největší problémy s umístěním ohně 

však pro člověka vznikly, kdyţ si postavil první obydlí. V prvních, primitivních stavbách 

s udupanou zemí místo podlahy bývalo otevřené ohniště uprostřed místnosti a kouř vycházel 

dveřmi nebo střechou.  

Zprvu jednoduchý systém otevřeného ohniště byl nahrazován stále důmyslnějšími 

alternativami, které vyuţívaly nových poznatků a technických pokroků. Proto se po ohništích, 

římských přenosných nádobách na oheň a otevřených ohništích s odvětráváním ve stropě 

objevil také krb. Krb byl jasným a zřetelným důsledkem vzrůstajících nároků na bezpečnost a 

topení obecně. Poskytoval větší komfort a přítomnost otevřeného ohně byla lidem příjemná. 

První jednoduchou verzí krbu byl otevřený krb, který se objevil přibliţně v 11. století. 

Otevřené krby zastávali na poli vytápěcích zařízení aţ po začátek gotického období výsostné 

postavení. [3] 

 V zemích západní Evropy se asi od 16. století začalo vytápění místností nahrazovat 

pokojovými kamny, pouze v Anglii se rozšířilo vytápění krby ve městech i na venkově. První 

členění krbů provedl italský stavitel Vincenzo Szainozzi, který rozdělil krby podle typu do 3 

skupin. Prvním typem byl krb římský, zcela zapuštěný do zdi. Druhým typem byl krb ve tvaru 

poloviny stanu, zčásti zapuštěný do zdi a zčásti vyčnívající do místnosti. Posledním typem byl 

krb ve tvaru stanu, postavený mimo zeď 

Byly to však opět ekonomické a bezpečnostní důvody, které vedly k jejich dalšímu 

zásadnímu vývoji. Krby se začaly osazovat uzavíratelnými dvířky, coţ dalo započnout 

novodobé éře topení s vyuţitím uzavřených ohnišť. Odtud byl pak uţ jen krůček ke vzniku 

kachlových a v 19. století v důsledku průmyslové revoluce i krbových kamen. [3] 

Ve 20 a 21. století dochází k masivnímu zvýšení obliby krbových kamen u běţných 

uţivatelů. Je to zapříčiněno novými technologiemi a materiály, které se začínají uplatňovat při 

výrobě. Důraz je kladen na efekt, ale stále je podstatná spíše schopnost výhřevnosti. Objevují 

se i přidruţené technologie, kdy jsou kamna schopna prostřednictvím vnitřních systémů 

ohřívat například i vodu. [3] 
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4 Definice názvosloví 

Krb s otevřeným ohništěm 

Krb, kde část ohniště (spalovací komory) pro spalování paliva není ohrazena nehořlavými 

materiály, je obvykle navrhovaný i prováděný individuálně [5] 

Krb s uzavřeným ohništěm 

Krb, kde část ohniště (spalovací komory) je ohrazena nehořlavými materiály a část je 

ohrazena uzavíratelnými dvířky, obvykle průhlednými. Je dodávaný jako průmyslově 

vyráběný výrobek [5] 

Krb s krbovou vloţkou 

Krb, jehoţ ohniště je vyráběno průmyslovým způsobem. Krbová vloţka můţe mít otevřené 

nebo uzavíratelné ohniště. Pro její instalaci je nutné dodrţet technická pravidla stanovená 

výrobcem [5] 

Spalovací komora; ohniště 

Část prostoru krbu, ve kterém probíhá spalování dřeva nebo dřevní hmoty [5] 

Krbové opláštění 

Uspořádaná sestava stěn z nehořlavých materiálů, která se buduje na místě montáţe a která je 

určená k obloţení zdroje tepla (ohniště). [5] 

Vzduchová klapka 

Zařízení, kterým se reguluje přívod vzduchu do spalovací komory [5] 

Teplovzdušná komora 

Horní nástavbová část ohniště u dvouplášťových krbů, která zakrývá kouřovou komoru a 

kouřovod; slouţí k ohřevu vzduchu, ale i jako architektonický prvek krbu [5] 

Kouřová uzavírací klapka 

Zařízení k uzavření kouřovodu, je-li spotřebič (topidlo) mimo provoz; je určena pouze pro 

krby s otevřeným ohništěm [5] 

Kouřová komora 

Prostor nad kouřovou uzavírací klapkou, kterým se napojuje krb s otevřeným ohništěm do 

průduchu kouřovodu [5] 
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Kouřová římsa; Rummfordovo sedlo 

Vytvarované, prohloubené dno kouřové komory, které u otevřeného ohniště usměrňuje odvod 

spalin tak, aby při nepříznivých povětrnostních podmínkách nepronikaly spaliny do 

otevřeného ohniště [5] 

Tubus 

Horní nadstavbová část krbu, která zakrývá kouřovou komoru a kouřovod, nebo krbovou 

komoru a rozvody teplého vzduchu; můţe slouţit k ohřevu vzduchu [5] 

Lapač jisker vnitřní 

Předsazená stěna (drátěná, skleněná apod.) postavená v bezprostřední blízkosti před krbovým 

otvorem a zabraňující unikání jisker do prostoru s krbem [5] 

Spalinová cesta 

Dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší [4] 

Kouřovod  

Konstrukční díl nebo díly určené pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a   

sopouchem [4] 

Komín 

Jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy [4] 

Vícevrstvý komín 

Komín, jehoţ konstrukce se skládá z komínové vloţky a alespoň jedné další vrstvy [4] 

Komínový plášť 

Vnější část konstrukce komína, která přichází do styku s přilehlým nebo vnějším okolím nebo 

se nachází pod vnějším obkladem či opláštěním [4] 
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5 Konstrukční prvky 

V této kapitole jsou graficky znázorněny a následně vysvětleny vybrané názvosloví 

konstrukčních prvků krbu. Na obr. č. 1 je názorně popsán klasický krb s komínem nad 

vestavěnou kouřovou komorou. Konstrukční prvky krbu s komínem za nebo vedle ohniště 

jsou zobrazeny na obr. č. 2. 

 

Obr. č. 1: Klasický krb s komínem nad kouřovou komorou (vestavěný)[5]

1 – komínový průduch 

2 – kouřová komora 

3 – kouřová regulační klapka 

4 – kouřová římsa, Rummfordovo sedlo 

5 - hrdlo 

6 – zadní stěna ohniště; zrcadlo 

7 – boční stěna ohniště 

8 – nehořlavá podlaha 

9 – dno ohniště 

10 – rošt 

11 – popelník 

12 – účinná výška komína 
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Obr. č.2:  Krb s komínem za nebo vedle ohniště [5]

1 – komínový průduch 

2 – stěna budovy 

3 – izolační prostor nad komorou 

4 – strop teplovzdušné komory 

5 – vzduchová mezera (odvětraná) 

6 – tepelně izolační vrstva 

7 – prostor teplovzdušné komory 

8 – kouřovod 

9 – kouřová komora 

10 – ohniště 

11 – přívod vzduchu z venkovního 

prostoru 

12 – odvětrání izolačního prostoru 

13 – výdech teplého vzduchu z komory 

14 – tepelně izolační vrstva 

15 – stěna teplovzdušné komory 

16 – krbová římsa 

17 – ochrana krbové římsy 

18 -  přívod vzduchu do komory 

19 – přívod vzduchu z místnosti 

20 – nehořlavá podlaha před krbem
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5.1 Jednotlivé konstrukční části krbu 

V této části kapitoly jsou popsány vybrané funkční části krbu a vysvětlen návrh 

velikosti krbu podle místnosti a podle stávajícího komínu. 

5.1.1 Spalovací komora  

O celkovém tvaru spalovací komory rozhoduje umístění krbu, který můţe být vestavěný 

do zdi, předsazený nebo volně stojící. Podle toho můţe být ohniště krbu otevřené z jedné ze 

dvou, ze tří nebo ze všech stran. Velikost navrhovaného krbu ovlivňuji v zásadě dva faktory. 

Buď to je velikost místnosti, jestliţe se současně s krbem navrhuje nový komín, nebo je to 

stávající komín, na který se má navrhovaný krb napojit.   

55..11..22  Velikost navrhovaného krbu podle místnosti                   

 U krbů s jednostranně otevřeným ohništěm je vztah mezi plochou krbového otvoru a 

plochou místností 1:60 aţ 1 : 70, u krbů otevřených ze dvou stran 1 :50 aţ 1 :60, u krbů 

otevřených ze tří stran 1 :40 aţ 1 :50 a u krbů volně stojících s dokola otevřeným ohněm 1 :30 

aţ 1 :40. V místnostech s plochou menší neţ 12 m
2
 by se krby vůbec neměly realizovat. 

55..11..33  Velikost navrhovaného krbu podle stávajícího komínu  

Při dostatečné výšce komína (8 - 12 m) činí jeho průřez přibliţně 1/10 plochy otvoru 

ohniště, takţe naopak platí, ţe plocha otvoru ohniště v cm
2
 se rovná průřezu komína¨v cm2 X 

10. Tento údaj je však jen hrubě orientační a závisí nejen na průřezu, ale i na výšce komína. 

Základem vnitřních rozměrů krbu je šířka krbového otvoru, z níţ vyplývají rozměry 

ostatní. Aby se zajistilo sálání největšího mnoţství tepla do místnosti, nesmí být ohniště příliš 

hluboké. Hloubka se má rovnat zhruba 1/2 aţ 2/3 šířky krbového otvoru. Boční stěny mají být 

šikmé vzhledem k přední stěně otvoru (doporučuje se zešikmení pod úhlem 20° ke kolmici 

vedené na přední hranu ohniště v půdorysném promítnutí).  

55..11..44  Kouřová komora a kouřovod                                    

Je to prostor nad ohništěm, ve kterém se formuje sloupec kouřových plynů pro odtah do 

komína. Kouřová komora je základní nedílnou součástí krbu a je vloţena mezi komín a 

spalovací komoru. Přední stěna a boční stěny jsou šikmé. Zešikmení stěn je provedeno tak, 

aby na nich docházelo k co nejmenšímu tření kouřových plynů. Úhel sklonu stěn vzhledem 

k vodorovné rovině se pohybuje mezi 45° a 60°, často se však setkáváme s ještě větším 
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sklonem. V kouřové komoře je ţádoucí vyvarovat se hluchých koutů, které vytvářejí 

neţádoucí víření, turbulence a zabraňují plynulému toku kouře. 

  

 

Obr. č. 3:kouřová komora [2] 

         Druhou moţností je krb bez kouřového hrdla. Nad ohništěm je pak umístěna 

přímo kouřová komora ve formě lapače kouře, přecházejícího do kouřovodu, který spojuje 

krb s komínovým průduchem. U krbů volně stojících s dokola otevřeným ohništěm se 

uplatňuje druhé řešení, i kdyţ komín je nad ohništěm.  

55..11..55  Čisticí otvor pro vybírání sazíí  

Dobře postavený komín s hladkými rovnými stěnami zachycuje málo sazí. Přesto se 

musí počítat s jeho občasným čištěním, při němţ se víří veliké mnoţství sazí. Saze klesají 

z komína na kouřovou římsu a mohou pronikat do prostoru krbu, případně aţ do místnosti. 

Před čištěním je proto nutné uzavřít kouřovou klapku ve štěrbině. Usazené saze se potom 

vyberou čisticím otvorem, umístěným ve stěně kouřové komory hned nad kouřovou římsou. 

Čisticí otvor musí být těsně uzavřen dvířky z nehořlavého materiálu. Dvířka bývají z plechu, 

betonu nebo z keramiky.  

55..11..66  Kouřová klapka                 

Kouřovou klapkou se řídí činnost krbu a průtok kouřových zplodin štěrbinou, v níţ 

bývá klapka zpravidla umístěna. Někdy se také instaluje do nejniţší části komínového 

průduchu nebo do kouřovodu. Její uloţení je ovlivněno druhem krbu a jeho konstrukcí. [2] 

Základní druhy:  

                            a) klapka s prodlouţenou osou, ovládaná bočně,  

                            b) klapka s prodlouţenou osou, ovládaná pákou v ose 

  1 — ohniště,  

  2 — kouřová komora.  

  3 — kouřová klapka,  

  4 — stoupající kouřové plyny,  

  5 — klesající vzduch,  

  6 — úroveň podlahy.  
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                           c) bočně ovládaná pákou se zářezy pro moţnost fixování,  

                           d) posuvná kovová deska v kouřovém hrdle 

          a                                                b                                   c 

 
                         d 

  
 

Obr. č. 4: Kouřové klapky [2] 

 

6 Architektonické rozdělení krbů 

Tato kapitola má za cíl provést základní rozdělení krbů podle jejich konstrukce a 

umístění v prostoru. Krby můţeme z architektonického hlediska rozdělit na následující 

základní typy: 

 Stěnové 

 Volně stojící  

 Krbové vloţky 

6.1 Krby stěnové 

Mezi velmi často pouţívané krby s otevřeným ohništěm v interiéru patří právě krby 

stěnové. Jejich ohniště můţe být zabudováno přímo ve zdi nebo naopak ze zdi vystupovat. 

Stěnové krby se pak podle konstrukčního provedení dále dělí na krby vestavěné, předsazené, 

nároţní a rohové.  
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6.1.1 Vestavěné  

Běţný typ otevřeného krbu, který se u nás vyskytuje, je stěnový krb vestavěný. Jeho 

ohniště je vestavěno ve stěně a tím nezabírá místo v prostoru. Součástí takového krbu je i 

krbová římsa, která nejen usměrňuje odvod spalin, ale má také význam dekorativní. 

   

 

Obr. č.5: Vestavěné krby [12] 

6.1.2 Předsazené 

 Za stěnové krby předsazené pokládáme takové krby, jejichţ konstrukce více či méně 

vystupuje ze stěny, coţ je základní rozdíl oproti stěnovým krbům vestavěným. Předsazené 

krby patří mezi klasiku a jsou na stěnu umisťovány v celé šířce. Mohou pak do prostoru 

vstupovat celou svou šířkou, nebo jen římsou. 

 

 

Obr. č. 6: Předsazené krby [12] 
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6.1.3 Nároţní a rohové 

Jedná se o krb umístěný v rohu, který dokáţe vyuţít prostor, který by jinak neměl jiné 

uplatnění. Dominantní postavení krbu ve vazbě na schody, prosklené stěny nebo různé 

funkční prostory jsou velmi lákavé, ale současně velmi náročné z hlediska nejen výtvarného, 

ale mnohdy i konstrukčního pojetí.   

 

  

Obr. č. 7: schéma rohových krbů    [2]            

 

Obr. č. 8: Rohové a nárožní krby [12] 

6.2 Krby volně stojící 

 Jsou to v prostoru volně stojící topné plastiky, které se vţdy stávají velmi výrazným, 

mnohdy dominantním prvkem místnosti. Různě pouţitý materiál poskytuje rozdílné moţnosti 

řešení i optického uplatnění ohně. Základní půdorysná schémata volně stojících krbů, 

vyplývající z jejich konstrukčního i výtvarného řešeni. Volně stojící krby pak můţeme 

rozdělit podle umístění v prostoru na centrální, zavěšené, klasické a kombinované, venkovní 

krby či grily a krby se specifickými doplňujícími funkcemi. [2] 
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Obr. č. 9: Schéma volně stojících krbů [2] 

6.2.1 Centrální krb  

Je ve středu místnosti, v prostoru nebo u stěny, na kterou se upírá hlavní pohled. 

Centrální krb v místnosti dominuje. Je třeba zvolit takový projekt, aby se krb nestal 

diktátorem, ale dobrým sluhou, který je vţdy po ruce. Je na toto třeba pamatovat uţ při 

navrhování interiéru. Centrální umístění krbu ne vţdy dovolí vytvořit intimní místo na 

posezení. Ve velkoryse koncipovaných prostorech, kde není nouze o plochu či objem, 

centrální poloha umoţní, aby vynikl typický krb. V jednodušších obydlích je nutno 

postupovat opatrněji, to znamená, ţe nemůţeme mít velké nároky, aby nevzniklo těleso 

nevhodné do menších prostorů. [2] 

 

 

Obr. č. 10: Centrální krby [12] 

66..22..22  Zavěšený  

Vznáší se v prostoru na přiznané závěsné konstrukci nebo přímo na kouřovodu. 

Vzhledem k tomu, ţe pro nás je to netradiční řešení, mohou vzniknout problémy se 

schválením komína. [2] 
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Obr. č. 11: Zavěšené krby [12] 

6.2.3  Klasický a kombinovaný krb 

 Klasický otevřený krb můţeme řešit i tak, aby vytápěl prostor. Vhodnými stavebními 

materiály a doplňkovým zařízením zvýšíme účinnost aţ na přibliţně 45%. Těţká konstrukce 

(obvykle ze šamotu) akumuluje teplo a vyzařuje ho do místnosti ohništěm a stěnami i po 

dohoření ohně. Přídavné výměníky ohřívají vzduch a vyfukují ho do místnosti. Existují i 

systémy napojené na vytápění nebo ohřev vody. Pokud takto upravený krb doplníme dvířky, 

vznikne kombinovaný krb, protoţe oheň je uzavřený a je moţné ho regulovat.  Podle primární 

funkce tak hovoříme o krbu, krbových kamnech nebo kamnech s moţností provozu stejně 

jako u krbu. Hranice mezi nimi nejsou přesně určeny. Spalovací komora s kouřovou komorou 

je samostatná funkční část. V současné době jde nahradit průmyslově vyráběnými krby. [2] 

                        

Obr. č. 12: Kombinovaný krb [2] 
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6.2.4 Venkovní krb, gril. 

Pro pěkné letní podvečery můţeme vystavět krb na zahradě. Z estetického hlediska se 

snaţíme o nenásilné včlenění ohniště do zahradní úpravy.  Snaţíme se umístit krb tak, aby vítr 

odvanul kouř do volného prostoru, nikoliv na stěnu budovy nebo do okrasných dřevin. [2] 

  

 

Obr. č. 13: Venkovní krby a grily [2] 

6.2.5 Krby se specifickými doplňujícími funkcemi  

Obyčejný krb je moţné rozšířit o udírnu, kotlík, pec na chléb či pizzu. Kdo rád griluje 

nebo vaří, neuspokojí se s nabídkami jednoduchých typů a promění krb na venkovní kuchyň. 

Jednoduchý krb v koutě zahrady lze přebudovat aţ na pavilón s ohněm a s gastronomickým 

zákoutím. V tomto zařízení lze jak vařit na plotně tak na přímém ohni, grilovat i udit. [2] 

6.3 Krbové vloţky 

Krbová vloţka je určena na zabudování 

do krbů, je to uzavřené topeniště s vývodem 

spalin, většinou osazeným kouřovou klapkou. 

Nechybí ji ani celoprosklená dvířka 

s ţáruvzdorným křemičitým sklem. 

Prostupnost tepla takovýmto sklem je kolem 

92–95%. Oproti otevřenému krbu, krbová 

vloţka zvyšuje jeho účinnost, zvyšuje také 

poţární bezpečnost a v neposlední řadě šetří 

peníze. [16]                     

                                                               Obr. č. 14: Krbová vložka [15] 
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Vloţka ohřívá vzduch, který se šíří v akumulačním plášti. Je moţné ho zapojit i do 

centrálního teplovodního topení. Účinnost vloţky dosahuje aţ 75%. Krbové vloţky lze 

rozdělit podle pouţitých materiálů, konstrukce a způsobu opláštění či obezdívání. Z hlediska 

pouţitých materiálů lze krbové vloţky rozdělit na litinové a plechové. Dle způsobu opláštění 

se člení na krbové vloţky jednoplášťové, dvouplášťové a kombinované. [2]

66..33..11  Litinové krbové vloţky  

Litina je klasický materiál, který se tradičně pouţívá na výrobu vloţek a jiných 

spotřebičů. Dobře odolává teplu, tepelným výkyvům i kouřovým plynům, její nevýhodou je, 

ţe je křehká a láme se. Dlouhodobým pouţíváním křehne ještě víc a můţe se poškodit při 

běţné manipulaci. Oprava svářením je komplikovaná, neboť materiál je uţ „unavený― a svár 

nedrţí. Je třeba vyměnit celý díl, coţ je někdy nemoţné, protoţe se buď uţ nevyrábí, nebo se 

musí vybourat obezdění. Občas se vyskytnou skryté chyby a díly prasknou uţ po krátké době; 

Dobrá litina však vydrţí několik desítek let. [2] 

 

Obr. č. 15: Litinová vložka [19] 

66..33..22  Plechové krbové vloţky   

Na výrobu plechových vloţek se pouţívají ţáruvzdorné plechy ze speciálních ocelí. 

Jejich výroba je jednodušší a umoţňují i větší variabilitu.  Kvalitní výrobky jsou většinou 

zevnitř chráněny šamotovou vyzdívkou nebo litinou. Nejsou namáhány tepelným šokem a 

vyzdívka se lehce obnoví podle potřeby (přibliţně za pět let). V případě poškození je moţné 

konstrukci zevnitř vyvařit.  Ţivotnost vloţek není neomezená, při správném topení a údrţbě je 

asi 15- 20 let. [2] 
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Obr. č. 16: Ocelová vložka [20] 

66..33..33  Jednoplášťové krbové vloţky  

Dosahují na povrchu teploty vysoké aţ 400°C. Konstrukce obezdívky by měla být 

zhotovena z materiálů odolných proti tepelnému namáhání. Pokud nebyly na obezdívku 

pouţity tyto materiály, pouţije se dvouplášťová vloţka, nebo izolace. Všechny celolitinové 

vloţky jsou jednoplášťové. [2] 

66..33..44  Dvouplášťové krbové vloţky    

V těchto vloţkách se vzduch ohřívá ve zdvojeném plášti a odvede se podle potřeby. 

Teplota povrchu uţ není nebezpečná a venkovní konstrukce mohou být architektonicky 

odváţnější. Teplotu povrchu určuje výrobce a s tím souvisí i moţnost pouţití dalších, méně 

známých materiálů. Přitom je však potřeba dodrţovat předpisy a atesty. S vývojem konstrukcí 

vznikla kombinovaná, vícekomorová opláštění. Díky nim se například dveře vsunou do 

komory odvětrané do komína, čímţ se úplně zabrání případnému proniknutí kouře při 

vysouvání dveří. Tyto krbové vloţky jsou konstrukčně řešeny pro dokonalejší uzavřené 

spalování s vyšším výkonem. [2]          
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Obr. č. 17: a) Klasická dvouplášťová        b) S uzavřeným spalováním [2] 

66..33..55  Kombinované krbové vloţky  

Teplovodní krby jsou jiţ technicky náročnější zařízení fungující jako soustava vodního 

vytápění s oběhem teplé vody. Tímto způsobem lze vytápět nejen místnost, v níţ je krb 

situován, ale podle jeho tepelného výkonu se mohou pomocí radiátorů vytápět i další 

místnosti, coţ je atraktivní především v rekreačních chatách a chalupách. Tyto krby lze vyuţít 

i na přípravu teplé uţitkové vody — buď napojením krbu na zásobník teplé vody, nebo 

vytvořením průtokového systému, který zabezpečí ohřev vody; případně je moţné uplatnit 

kombinaci obou forem. [2] 

 

 

Obr. č. 18: Kombinované krbové vložky [2] 
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7  Systémy teplovzdušných rozvodů 

Základním principem teplovzdušného vytápění je cirkulace vzduchu. Studený vzduch z 

místnosti či exteriéru je přiveden ke krbové vloţce, tam se ohřeje o horké plochy těla krbové 

vloţky a začne stoupat. V horní části krbu proudí tento ohřátý vzduch z krbu ventilačními 

mříţkami. Aby bylo moţno vytápět i jiné místnosti, neţ tu, ve které samotný krb stojí je 

moţno pouţít různých komponentů pro rozvod horkého vzduchu po domě.  

Krby osazené krbovou vloţkou mohou být stavebně upraveny tak, aby pomocí 

teplovzdušných rozvodů vytápěly několik místností najednou, případně celý dům. 

Teplovzdušné rozvody vyuţívají buď samotíţný oběh, tj. bez pouţití ventilátoru, 

nebo nucený oběh, který zabezpečuje ventilátor. [14] 

 

Obr. č. 19: Teplovzdušné rozvody [13] 

7.1 Systém teplovzdušných rozvodů pomocí samotíţného oběhu. 

Tento systém se vyuţívá v případě, ţe výdechy teplého vzduchu se dají rozvést do 

dalších pokojů, aniţ by bylo potřeba vyuţít ventilátoru. Takovéto rozvody jsou nejen finančně 

dostupnější, ale mnohdy i účinnější. Navíc tento systém je zcela nezávislý na přívodu 

elektrické energie, který je jinak nutný pro provoz ventilátoru. 

Je zde však potřeba dodrţet pravidlo, ţe vodorovná délka teplovzdušného potrubí nesmí 

být delší neţ 2 m. Je tomu tak především z důvodů nadměrného zatěţování pláště vloţky, 

který se tím, ţe teplý vzduch neodchází dostatečně rychle, nadměrně přehřívá a výrazně se 

tak zkracuje jeho ţivotnost. Svislá délka není nijak omezená. 



 

20 

 

 

Obr. č. 20: Samotížný oběh [17] 

Dále je potřeba dodrţet pravidlo, ţe vţdy na nejdelším konci teplovzdušné větve se 

instaluje mříţka, která nejde zcela uzavřít. Je to proto, aby nemohlo dojít k úplnému uzavření 

okruhu a k přehřívání vloţky. 

Velmi důleţitou věcí je u samotíţného rozvodu zajistit cirkulaci vzduchu. Tzn. zajistit 

odchod studeného vzduchu z místnosti, kde je přívod vzduchu teplého. Většinou postačí, kdyţ 

je mezi dveřmi ponechána mezera alespoň 1,5 cm. 

Základním prvkem teplovzdušného rozvodu ať uţ samotíţí nebo nuceného oběhu je 

tzv. opláštění krbové vloţky, které slouţí k tomu, aby zachytilo teplo vycházející z pláště 

krbové vloţky a mohlo ho tak rozvést do ostatních místností. Někdy se rovněţ vyuţívá odběru 

tepla přímo ze sopouchu krbu, avšak takový rozvod není tak účinný, jako tomu je u varianty s 

klasickým opláštěním. Kaţdé opláštění má v horní části několik výdechů teplého vzduchu, na 

které je moţno napojit hliníkové či izolované flexibilní potrubí. 

Pokud však vývody teplého vzduchu procházejí stropem, je nutné, aby potrubí 

bylo vţdy izolované. Vývody teplého vzduchu můţou být zabudované buď v podlaze, nebo 

ve stěně. 

K přechodu mezi potrubím a mříţkou se vyuţívá tzv. redukcí do mříţek. Pokud je 

potřeba rozvést teplý vzduch v podlaze, vyuţívá se hranatých rozvodů, které mají rozměry 

150 x 50 mm a můţou se tak „schovat― v potěrovém betonu. [14] 

7.2 Systém teplovzdušných rozvodů pomocí ventilátoru 

Tento systém je zaloţen na nuceném oběhu teplého vzduchu, který v tomto případě 

zajišťuje ventilátor. Jeho hlavní výhodou je, ţe jsme schopni vytopit i vzdálenější místnosti, 

kde by jinak teplý vzduch samotíţí nedostoupal. 
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Obr. č. 21: Nucený oběh [17] 

Jako u samotíţného rozvodu však i zde platí určitá pravidla, která je třeba zachovat, aby 

byl provoz bezpečný a účinný. 

Při volbě správného ventilátoru je nejdůleţitější jeho výkon. Tzn. kolik vzduchu je 

ventilátor schopný dodat za 1 hodinu. Mělo by se vycházet z toho, aby vytápěný prostor v m
3
 

byl schopen ventilátor vyměnit minimálně třikrát za hodinu.  

Rovněţ u rozvodů pomocí ventilátoru je základním prvkem v systému opláštění krbové 

vloţky. Na rozdíl od samotíţného rozvodu, kde můţeme na opláštění napojit aţ čtyři vývody 

vzduchu se u systému s ventilátorem vyuţívá pouze jednoho vývodu, případně dvou, které 

jsou pomocí Y-kusu svedeny do jednoho. 

Pro průchod stropem se opět potřeba vyuţít pouze izolovaného potrubí. Před samotný 

ventilátor je vhodné umístit mechanický filtr nečistot, který zachycuje prachové částice a 

chrání tak systém od nečistot. Pokud není ventilátor vybavený by-passem (ochrana ventilátoru 

před výpadkem proudu a nadměrnému přehřívání), neměla by být délka potrubí před 

ventilátorem menší neţ 3 m. Pokud by potrubí bylo kratší, docházelo by k nadměrnému 

tepelnému namáhání a sníţení ţivotnosti ventilátoru. 

Kaţdý ventilátor má v sobě zabudovaný termostat, který je moţno nastavit na 

vyhovující teplotu, při které má začít pracovat. Jakmile se v krbu zatopí a teplota dosáhne 

teploty nastavené na termostatu, ventilátor se automaticky zapne a začne rozvádět teplý 

vzduch do místnosti. Jakmile se v krbu topit přestane a teplota po čase klesne pod nastavenou 

hodnotu, ventilátor se sám vypne. Celý systém je tak zcela automatický. [14] 
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7.3 Rozdělení krbů podle způsobu předávání tepla 

Teplo z krbu se šíří v místnosti trojím způsobem, a to sáláním, prouděním a vedením.  

Největší mnoţství sálavého tepla je do prostoru předáváno přímo ohněm – otvorem ohniště, 

označovaným jako sálavá plocha krbu. Krby s jednostrannou sálavou plochou jsou 

nejúčinnější. Vyznačují se i vyzařováním tepla, malou spotřebou čerstvého vzduchu, ale 

vysokou, a tím i příznivou teplotou kouřových plynů.  

V další části kapitoly jsem rozdělil krby podle způsobu, jakým předávají teplo do okolí. 

Jak jiţ bylo uvedeno v předešlé kapitole, teplovzdušné rozvody vyuţívají dvou systému 

rozvodu teplého vzduchu. První systém funguje na principu samotíţného oběhu, tedy bez 

potřeby ventilátoru. Druhý systém funguje na nuceném oběhu, který vyuţívá ventilátor.  

7.3.1 Teplovzdušné krby     

Konvekční ohřev se zabudovaným ventilátorem. Čerstvý vzduch a vzduch z místnosti 

jsou smíchány. Moţnost filtrace vzduchu z místnosti (prachový filtr). Ohřev vzduchu na 70 – 

90°C výstupní teploty. [2] 

 

Obr. č. 22: Teplovzdušné krby [2] 

Výhody 

 Nasávání čerstvého vzduchu přes menší profily    

 Ventilátorový box s moţností libovolného umístění  

 Malé prostorové poţadavky  
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 Zvyšování výkonnosti  

 Distribuce teplého vzduchu do více místností 

Nevýhody  

 Cizí energie, (proud)  

 Hluk ventilátoru  

 Moţnost poruch elektrických dílů  

 Vyšší náklady  

7.3.2 Akumulační krb 

Funkce akumulačního krbu bez mříţky teplého vzduchu. Akumulace tepla se sálavým 

teplem. Topná vloţka stojí volně ve vzduchovém prostoru a je zcela olemována 

akumulačními deskami. Do tohoto zásobníku je akumulováno velké mnoţství energie. 

Odvádění tepla probíhá výlučně přes vyzařování (sálání) přes teplé povrchy obloţení, ty mají 

teplotu 45 – 50 °C. Přívod spalovacího vzduchu probíhá nezávisle na vzduchu v místnosti. 

[2] 

 

Obr. č. 23: Akumulační krb [2] 

Výhody  

 Čisté sálavé teplo, ţádná konvekce, ţádný prach  

 Příjemně teplé povrchy  

 Odvádění tepla nad 6-18 hodin  

 Obloţení keramickými materiály  

 Funkce, nezávislá na vzduchu v místnosti velice nízký odvod tepla: 1-2 kw/h  
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Nevýhody  

 Pomalý topný systém  

 Odvádění tepla se nedá regulovat  

 Jednopokojové topení  

7.3.3 Teplovzdušný krb systémem hypokaustu     

Hypokaustová zařízení: teplým vzduchem jsou ohřívány keramické plochy (lavice 

k sezení/stěny). Teplý vzduch cirkuluje v uzavřeném vzduchovém obvodu, tento vzduch 

neměl ţádné spojení s místností postavení. Vzduch v systému cirkuluje s pomocí ventilátoru, 

tím vzniká vysoký objemový výkon vzduchu a vysoký tlak.  Přívodní teplota v hypokaustu 

činí asi 90°C. Teplota zpětného chodu je asi 60°C. Průměrná teplota povrchu ploch 

hypokaustu 40-45°C. tímto systémem je moţné podle druhu topné vloţky ohřívat 1-4 sálavé 

plochy. Oproti zařízení s keramickými kouřovody jsou malé hypokausty velice rychle účinné 

(v průběhu 30 – 45 minut jsou povrchy teplé). [2] 

 

Obr. č. 24: Teplovzdušný krb se systémem hypokaustu [2] 

Výhody  

 Zdravé, příjemné sálavé teplo  

 Rychlé působení tepla  

 Decentralizace tepla do více místnosti  

 Jednoduché, levná výstavba  
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 Široko paleta topných vloţek  

 Individuální moţnosti konstrukce  

Nevýhody  

 Je a zůstane vedlejším topením   

 Relativné krátké časy akumulace tepla    

 Funguje pouze s ventilátory  

 

 

8 Napojení krbu na komínovou sestavu 

Moderní krby pro spalování tuhých paliv můţeme napojit na klasické zděné komíny, ale 

i na komíny moderních konstrukcí. 

Mezi moderní systémy patří Schiedel Kompakt Systém, který je vhodný zejména pro 

spotřebiče s běţnou teplotou spalin. Pro krby a kachlová kamna na tuhá paliva plně vyhovuje. 

Komínová sestava se skládá z komínové vloţky, minerálního provazce Schiedel, tvárnic 

Schiedel (ve dvojím moţném provedení, pro samostatný komín a pro větraný komín; větraný 

komín má šachtu, kterou je moţné pouţít např. pro 

odvod par z koupelny, odvětrání kuchyní, pro 

dodatečné rozvody atd.) a příslušenství. Tento systém se 

snadno a rychle montuje, je odolný proti kyselinám 

(důleţité při spalování uhlí) a má kvalitní tah. 

Při montáţi stavíme komínové tvarovky aţ nad 

střechu, kde je musíme obestavět a vytvořit 

komínovou hlavu. Tu můţeme udělat např. 

z kvalitních cihel tzv. klinkerů. Pod střechou se 

kolem tvarovek postaví roznosná deska, na které 

komínová hlava stojí. Obezdění komína uvnitř 

objektu je vytvořeno z dodaných částí Scheidel a dá 

se navíc obestavět např. Ytongem. 

 Pokud budeme připojovat na komín některý z moderních spotřebičů, jejichţ spaliny 

mají extrémně nízkou teplotu (okolo 40°C), např. zplynovací kotle na dřevo, kondenzační 

kotle nebo olejové či plynové vloţky do krbů, jejichţ spaliny jsou sice teplejší ale agresivní, 

Obr. č. 25:Komín 

Schiedel Kompakt 

systém  [1] 

Obr. č. 26:Komín 

Schiedel SIH 

Plus+[1]  
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je vhodné pouţít komín Schiedel SIH Plus + se zadním odvětráváním, samostatný nebo 

s větrací šachtou. 

 Tento druh komína dobře řeší také problémy vzniklé s kondenzáty, takţe je vhodný pro 

rekreační objekty, kde se často zatápí do studeného komína a neţ se komín prohřeje, vzniká 

mnoţství kondenzátu.  

Pokud připojujeme na komín Schiedel některý krb s krbovou vloţkou, měli bychom 

vţdy zajistit napojení do komína pod úhlem 45°, aby spaliny mohly dobře odcházet. Další 

moţnosti pro napojení moderního krbu jsou nerezové třívrstvé komínové sestavy. Jejich 

výhodou je, ţe se dají instalovat dodatečně. Také ţe je moţné relativně lehce zajistit jejich 

„vyhnutí― tak, aby od místa instalace krbu, například vnější stěny objektu, bylo moţné vyvést 

komín k hřebeni střechy a zajistit tak co nejlepší tahové podmínky. [1] 

 

Na obr. č. 27 Je řez a popis montovaného lehčeného komína z ocelového třívrstvého 

nerezového plechu dle předpisu D.T.U.24.2.1 pro uzavřená topidla a podle D.T.U.242.2. pro 

otevřená topidla. 
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Obr. č. 27: Třínožkový nerezový odlehčený komín [1] 

Legenda k obrázku: 

1 – pevná nehořlavá podlaha 

2 – přívod vzduchu z místnosti 

3 – přívody čerstvého vzduchu (min. průřez 500cem2) 
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4 – opěrná stěna 

5 – větraný prostor, kudy proudí vzduch 

6 – izolace 

7 – spojovací roura 

8 – regulátor tahu 

9 – poklop na sopouchu 

10 – sopouch z nehořlavého materiálu nebo s odpovídající izolací 

11 – ventilační mříţka sopouchu (minimálně 30 cm od stropu) 

12 – deflektor sopouchu (izolovaný podhled) 

13 – ventilační otvory prostoru nad deflektorem 

14 – spoj (minimální překryv 40 mm) 

15 – vyústění kouřovodu 

16 – hrdlovky (uţší konce směřují směrem dolů) 

17 – obloţení kouřovodu 

18 – odvětrávaná vzduchová mezera (obzvlášť důleţitá u kovového kouřovodu) 

19 – přípustné ohyby – maximálně dvě ohnutí 

20 – bezpečná vzdálenost hořlavých předmětů je minimálně 16 cm od vnitřní stěny 

kouřovodu 

21 – v neobývaných a nepřístupných částech je teplota vnější stěny kouřovodu max. 80°C 

22 – komínová hlava – výška bez zakončení 

- minimálně 40 cm nad hřebenem střechy, pokud je její sklon větší neţ  

- minimálně 120 cm nad hřebenem střechy, pokud je její sklon menší neţ 15° 

- minimálně 100 cm nad akoterií terasové střechy 

23 – zakončení – ochrana před deštěm 

Zapojení kouřovodu z krbové vloţky do komínového tělesa je vidět na obr. č. 28. 

Předpokladem správného zapojení je pouţití kvalitních ocelových či nerezových rour, 

pevných nebo flexibilních, jednoduchých nebo s dvojitými stěnami, které dovolují rychlou 

instalaci s bezpečným provozem. Jestliţe se zaústění do komína nenachází ve vertikále přímo 

nad krbovou vloţkou, je zapotřebí dodrţet sklon napojení mezi krbem a sopouchem ne větší 

neţ 45°. 
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Obr. č. 28: Ukázky různého zapojení kouřovodů [1] 

Krb má mít vţdy vlastní komínový průduch. Zvláště je zakázáno napojovat dvě krbová 

odkouření proti sobě v jednom patře, aby nemohlo dojít k otravě spalinami s oxidem 

uhelnatým. Při pouţití pevné roury pro odkouření je třeba pouţít vhodný spojovací nástavec 

na vyústění u krbu. U starých komínů se doporučuje vyvloţkovat komín nerezovou rourou 

vhodného rozměru, eventuálně flexibilní nerezovou vloţkou. Pro ocelové kouřovody 

umístěné venku je vhodné pouţívat jako materiál pevnou nerezovou ocel s dvojitou stěnou. 

[1] 

 

9 Všeobecné poţadavky na krby 

Funkční části krbu a jeho rozměry musí být navrţeny tak, aby: 

 Vyuţíval hospodárně palivo 

 Předával vyprodukované teplo, 

 Zajistil bezpečný odvod spalin kouřovodem a komínem do volného ovzduší 

Krby musí podle normy ČSN 73 4230 odpovídat následujícím konstrukčním a 

technickým limitům: 

 Velikost krbu a jeho jmenovitý výkon musí odpovídat účelu, k němuţ je určen. Pro 

stanovení minimálního výkonu krbu je nutné provést a v dokumentaci doloţit výpočet 

tepelné ztráty vytápěného prostoru. 

 Krb musí být postaven na pevném podloţí, nejlépe na betonové nebo jiné pevné nehořlavé 

desce. Před stavbou krbu musí být ověřena nosnost stropu a podlahy. Bezpečnostní 
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součinitel má hodnotu 1,5. Stejné podmínky platí při jiném způsobu zaloţení krbu, např. 

na vetknuté desce do zdiva. 

 Pokud je pod dodatečně stavěným krbem hořlavá podlaha, musí být odstraněna nebo 

tepelně izolována tak, aby při provozu krbu nepřesáhla její teplota 50°C. Podlaha v místě 

zaloţení krbu a do vzdálenosti nejméně 800 mm před ohništěm a 400 mm do boku ohniště 

musí být z nehořlavého materiálu podle 41 ČSN 06 1008:1997. Vzdálenosti se měří od 

bliţší hrany ohniště. 

 Stěny přiléhající ke krbu musí být nehořlavé. Tepelná izolace stěny musí být taková, aby 

její povrchová teplota v místě krbu nepřekročila teplotu +50°C. Mezi tepelnou izolací a 

stěnou má být větraná vzduchová mezera. Na plochu stěny se doporučuje nalepit 

hliníkovou fólii. 

 Ve stěně, ke které je přistavěn krb, nesmí být elektrické vedení, rozvod vody a plynu. Ve 

stěně ani na jejím povrchu nesmí být hořlavé materiály, nebo materiály které by teplem 

uvolňovaly škodliviny. 

 Stejné podmínky platí pro stropní konstrukci nad krbem. Stropní konstrukce má být 

nehořlavá. Její povrchová teplota nesmí překročit hodnotu +50°C. Podhled by měl být 

izolovaný proti účinkům působení tepla od krbu přepáţkou nebo vrstvou tepelné izolace. 

 V místnosti, kde je umístěný krb nesmí být zařízení na odsávání vzduchu (digestoř), které 

by vyvodilo zpětný tah a únik spalin do prostoru s krbem. Klimatizace můţe být pouze 

přetlaková. 

 Pro návrh a stavbu krbů má být zpracována projektová dokumentace v měřítku 1:10 nebo 

1:20, která má obsahovat půdorys, svislý řez (pouze u krbů s otevřeným ohništěm), 

pohledy, tepelně technické výpočty (výkon spotřebiče u krbů určených pro vytápění) a 

další nezbytné údaje pro stavbu a montáţ krbu. 

 Kaţdý dokončený krb musí mít návod na pouţití, který se předává odběrateli při 

předávání krbu s předávacím protokolem a záručním listem. Krbová vloţka musí být 

certifikovaná. [5] 

9.1 Materiál krbu 

Materiál krbu musí podle normy ČSN 73 4230 splňovat následující podmínky: 

 Ohniště krbu musí být z nehořlavého materiálu se zaručenou teplotní odolností nejméně 

1000°C. Materiál by měl mít dobré akumulační vlastnosti. 
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 Pro stavbu soklů krbu a opláštění krbu se pouţívá materiál nehořlavý. U venkovních krbů 

musí být materiál ještě mrazuvzdorný. 

 Pokud jsou pro krbovou římsu pouţity dřevěné trámy, musí být z jakostního dřeva 

s vlhkostí nejvýše do 15%. Výhodné jsou trámy lepené, aby nedocházelo k prasklinám. 

Povolené praskliny u lepeného trámu v průběhu roku jsou maximálně 1 mm – 2 mm. 

Trám musí být chráněn proti poţáru a jeho povrchová teplota nesmí překročit +52 °C. [5] 

 

10  Poţadavky na spalinovou cestu 

Spalinová cesta musí být navrţena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek 

připojených spotřebičů paliv a místně obvyklých povětrnostních podmínek byl zajištěn 

bezpečný odvod spalin komínem nebo svislým kouřovodem s funkcí komína nad střechu 

budovy, popřípadě vývodem spalin stěnou fasády a jejich rozptyl do volného ovzduší tak, aby 

nenastalo jejich hromadění a nebyly překročeny přípustné koncentrace škodlivin vztaţené k 

předmětnému zdroji znečištění i okolní zástavbě. Nesmí dojít k ohroţení bezpečnosti a zdraví 

osob nebo zvířat, a musí být zajištěna poţární bezpečnost všech prostorů, kterými spalinová 

cesta prochází. 

Střední rychlost proudění spalin ve spalinové cestě, při nejniţším jmenovitém výkonu 

spotřebičů paliv, nemá být niţší neţ 0,5 m.s
-1

. 

Tento důležitý požadavek bývá někdy opomíjen. Někteří revizní technici komínů 

kontrolují minimální průřez komínového průduchu a neprovedou si v případě, kdy je tento 

průřez znatelně větší (nebo jsou na stejný komínový průduch připojeny spotřebiče s podstatně 

rozdílnými výkony (např. velký průtokový ohřívač vody a koupelnové topidlo), kontrolní 

výpočet. Při nižší rychlosti je totiž vyšší riziko, že se spaliny budou vracet přerušovačem tahu 

do místnosti. 

Spalinová cesta musí být navrţena a provedena tak, aby byla po celé délce 

kontrolovatelná a čistitelná. K příslušným otvorům pro kontrolu a čištění na spalinové cestě a 

k ústí komína musí být bezpečný a trvalý přístup. Spalinová cesta, která není 

kontrolovatelná a čistitelná nemůţe být schválena a uvedena do provozu. [18] 
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10.1 Navrhování a provádění komínů 

Vícevrstvé komíny se navrhují a provádějí pro suchý i mokrý provoz, pro spotřebiče s 

moţností přerušovaného provozu, s jímáním a odvodem kondenzátů spalin. Především se 

navrhují a provádějí pro spotřebiče na plynná a kapalná paliva a pro spotřebiče na pevná 

paliva, kde dochází ke zplyňování paliva. Doporučují se i pro ostatní, nejmenované spotřebiče 

(krby na dřevo, kotle na uhlí apod.). Navrhují se také jako komíny přetlakové nebo 

vysokopřetlakové. 

Přetlakové a vysokopřetlakové komíny vedené uvnitř budovy musí mít zadní větrání, 

které zajistí odvod spalin do volného ovzduší v případě netěsnosti komínového průduchu. U 

soustředné vzducho/spalinové sestavy se soustředným vedením přívodu spalovacího vzduchu 

do spotřebiče a odvodu spalin ze spotřebiče můţe tuto funkci plnit vzduchový průduch 

Ţivotnost vnitrních komínů se zpravidla navrhuje podle ţivotnosti stavebního 

objektu. Ţivotnost snadno vyměnitelných komínových vloţek a kovových komínů nemá 

být kratší, neţ je ţivotnost připojených spotřebičů, pro které jsou navrhovány. 

Pro materiál komínových vloţek platí řada evropských norem. Poţadavky na vloţky 

závisí na typu vloţkovaného komínu, konkrétně zda se jedná o komíny vícevrstvé systémové, 

individuální nebo dodatečně vloţkované. Montér a revizní technik by měli mít alespoň obecné 

povědomí o vhodných materiálech pro dodatečné vloţkování komínů: 

Nejčastěji pouţívané jsou vloţky kovové. V současné době vyhovují náročným 

zkouškám výše uvedených norem vloţky z nerezových (korozivzdorných) ocelí. 

Hliníkové vloţky lze pouţít pouze za následujících podmínek: 

 jedná se o pevnou (nikoliv ohebnou) vloţku 

 jmenovitá světlost vloţky je nejvýše 150 mm 

 vloţka slouţí pro plynové spotřebiče se suchým provozem (běţné plynové spotřebiče - 

tedy nikoliv např. kondenzační kotle) v místech, kde nemůţe dojít ke koroznímu 

napadení hliníku (těmito místy se rozumí provozy, v nichţ se do spalin mohou dostat, 

např. přerušovačem tahu, agresivní látky; příkladem mohou být halogenové 

sloučeniny, které se dostávají do spalin v kadeřnictví z pouţívaných odbarvovačú a 

barev. [18] 
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10.2 Navrhování a provádění kouřovodů 

Kouřovody se navrhují tak, aby tlaková ztráta kouřovodu byla co nejmenší. Kouřovod 

nesmí spojovat dva a více poţárních úseků a nesmí procházet prostory, které nemohou být 

kontrolovány. 

Kouřovod připojovaný na komín s přirozeným komínovým tahem má být krátký, s 

nejméně 5% stoupáním ve směru proudění. 

Kouřovod má být navrţen tak, aby proudění spalin v průduchu kouřovodu bylo 

plynulé. Kouřovod nesmí mít náhlé změny velikosti a tvaru průřezu ani kouty, ve kterých by 

se mohly hromadit spaliny. Změny směru kouřovodu mají být provedeny v tupém, nejvýše v 

pravém úhlu, na vnější straně zaobleny poloměrem rovnajícím se alespoň vnitřnímu průměru 

nebo šířce kouřovodu. Kouřovod v sopouchu nesmí zasahovat do komínového průduchu a 

zmenšovat jeho průřez. 

Rozvinutá délka kouřovodu připojovaného do komína s přirozeným tahem nemá být 

delší neţ jedna čtvrtina účinné výšky komína a současně by kouřovod neměl být delší neţ 3 

m. Samostatný kouřovod delší neţ 2 m se tepelně izoluje, ale doporučuje se izolovat i kratší 

kouřovod, pokud by jeho teplota nepříznivě ovlivňovala okolí nebo proto, aby se u spotřebičů 

s nízkou výstupní teplotou spalin nesniţovala teplota spalin v sopouchu. Společný kouřovod 

se izoluje vţdy. 

Samostatný kouřovod můţe být proveden z pruţné nerezové kovové hadice, určené k 

tomuto účelu. V tomto případě nesmí mít rozvinutou délku větší neţ 1 500 mm a musí být 

zajištěn proti samovolnému vysunutí ze sopouchu a spalinového hrdla spotřebiče. 

Svislá část kouřovodu spotřebiče na plynná paliva musí mít nad přerušovačem tahu 

délku nejméně 400 mm. Odchylku od tohoto ustanovení můţe stanovit pouze výrobce 

spotřebiče paliv ve své technické dokumentaci. 

Průřez průduchu kouřovodu nesmí být větší neţ průřez komínového průduchu a nesmí 

se směrem ke komínu zuţovat. Prokáţe-li se výpočtem, ţe průřez průduchu kouřovodu a 

komína můţe být menší neţ průřez spalinového hrdla spotřebiče, zmenší se průřez kouřovodu 

bezprostředně za spalinovým hrdlem spotřebiče krátkým náběhem (viz obrázek č. 29). 



 

34 

 

 

Obr. č. 29: Způsob napojení zužujícího se kouřovodu na spalinové hrdlo [18] 

Průřez průduchu společného kouřovodu se má plynule zvětšovat tak, aby v kaţdém 

místě velikost průřezu odpovídala mnoţství protékajících spalin. Lze navrhnout i jiné řešení, 

např. společný kouřovod s konstantním průřezem, jehoţ velikost bude odpovídat celkovému 

mnoţství odváděných spalin od připojených spotřebičů. Velikost společného kouřovodu 

nesmí být větší neţ velikost komínového průduchu. Zaústění samostatných kouřovodů od 

jednotlivých spotřebičů v provedení B připojovaných do společného kouřovodu musí být 

šikmé, ve směru toku spalin. U spotřebičů v provedení C se tato úprava doporučuje. 

V technicky odůvodněných případech (např. spotřebič situovaný v nejvyšším podlaţí, 

kde by při odvodu spalin kouřovodem a komínem byla účinná výška komína s ohledem na 

tlakové ztráty nedostatečná) můţe být spalinová cesta provedena jako svislý kouřovod s 

funkcí komína. Svislý kouřovod s funkcí komína lze pouţít pouze u spotřebičů, které mají 

spalinové hrdlo se svislou osou. 

 

Obr. č. 30: Příklad odvodu spalin svislým kouřovodem s funkcí komína [18] 
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Legenda: 1 Komínová hlavice; 2 Přerušovač tahu 

a) Otevřený spotřebič s atmosférickým hořákem, přerušovač tahu za spotřebičem 

b) Otevřený spotřebič s atmosférickým hořákem, přerušovač tahu nad spotřebičem 

c) Uzavřený spotřebič s atmosférickým hořákem 

Na ústí svislého kouřovodu s funkcí komína se osazuje komínová hlavice (např. 

Meidingerova deska (viz obrázek č. 31). 

 

Obr. č. 31: Meidingerova deska nad kouřovodem s kruhovým průřezem [18] 

Svislý kouřovod s funkcí komína určený pro odvod spalin přirozeným tahem od 

otevřených spotřebičů na plynná paliva musí být vícevrstvý. Musí odvádět spaliny v suchém 

provozu a nesmí být vyšší neţ 5 m. 

U uzavřených spotřebičů a spotřebičů, které vytváří přetlak na spalinovém hrdle (např. 

přetlakovým ventilátorem), je výška svislého kouřovodu limitována technickými parametry 

spotřebiče a teplotou spalin. [18] 

 

11  Hlavní konstrukční chyby při realizaci výstavby 

krbů z hlediska poţární bezpečnosti 

Pro správné navrţení krbu je potřeba, aby všechny konstrukční prvky splňovaly 

poţadavky na dokonalé hoření, odvod spalin a platné protipoţární a bezpečnostní předpisy.   

V současné době se u novostaveb rodinných domů stává standardem instalace krbové vloţky 
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(kamen). Chyby v instalaci krbové sestavy v kombinaci s výskytem hořlavých konstrukčních 

částí (dřevostavby, krovy) způsobují závaţné poţáry. Cílem této práce je upozornit na hlavní 

konstrukční chyby při provádění krbových vloţek (kamen) a navrhnout řešení zajišťující 

bezpečnost při provozu krbu. 

Mezi hlavní příčiny vzniku poţáru lze zařadit: 

 Nesprávné napojení komínového pláště ke komínové vloţce (kouřovodu) 

 Nesprávně provedené rozvody teplého vzduchu 

 Chybějící nebo nedostatečně provedená izolace víceplášťového komínového 

průduchu 

V další části této kapitoly se budu podrobněji zabývat výše uvedenými příčinami vzniku 

poţáru od krbu. 

11.1 Nesprávné napojení komínového pláště ke komínové vloţce 

Takto chybné napojení se vyskytuje především u víceplášťových kovových komínů. 

Nesprávné napojení můţe být provedeno dvěma způsoby. Prvním chybným způsobem je 

svedení vnějšího komínového pláště aţ do teplovzdušné komory (viz. Obr. č. 32). Vlivem 

toho pak dochází k vedení tepla z teplovzdušné komory po vnějším komínovém plášti.  

Druhým chybným způsobem je propojení vnějšího komínového pláště a komínové 

vloţky (kouřovodu) kovovým mezikrouţkem, který vytváří přechodový můstek a přenáší 

teplo z komínové vloţky do komínového pláště, tzn. i mimo teplovzdušnou komoru. 

U obou těchto variant napojení na komínový plášť je třeba zdůraznit fakt, ţe chybné 

můţe být nejen napojení kouřovodu přímo v teplovzdušné komoře, ale také nad ní. Pokud by 

byl kouřovod napojen na vnější komínový plášť nad teplovzdušnou komorou, došlo by opět 

k vedení tepla z teplovzdušné komory po vnějším komínovém plášti.  

Následky 

Vlivem vedení tepla z teplovzdušné komory po komínovém plášti můţe teplota 

komínového pláště dosáhnout aţ 350°C (viz. Obrázek č. 34). Při dlouhodobém působení tepla 

dochází k tepelné degradaci hořlavé hmoty, coţ má za následek výrazný pokles teploty 

vznícení hořlavých materiálů, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti komínového pláště. 

Jako názorný přiklad uvedu smrkového dřevo, jehoţ teplota vznícení je cca 270 - 390°C. U 

tohoto dřeva pak při dlouhodobém působení tepla můţe dojít k prudkému poklesu teploty 

vznícení aţ na 120°C.  
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Obr. č. 32: Prostor teplovzdušné komory  

 

     

Obr. č.33 : Prostor nad teplovzdušnou komorou, strop mezi 1.NP a 2.NP  

 

 

 

Komínová vložka 

Komínový 
průduch 

Kovový mezikroužek 

Nosné kce stropu 
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Řešení 

Důleţité je zabezpečit vnější komínový plášť tak, aby nedošlo k vytvoření tepelného 

mostu umoţňující vedení tepla. Dalším nezbytným opatřením je zamezit, aby vnější 

komínový plášť byl sveden do teplovzdušné komory a byl ukončen přesně v místě přechodu 

do teplovzdušné komory a oddělen tepelnou izolací.  

Vícevrstvý komínový průduch 

plech – izolace – plech

Dřevěná kce stropu

Teplovzdušná 
komora

Kouřovod

Teplota vznícení 
dřeva  270 - 380 C ! 
při dlouhodobém 
působení 120  C !!

Tepelná izolace 
teplovzdušné komory

Zdivo

Součinitel tepelné vodivosti 
izolace 0,03 – 0,09 W/m.K

Součinitel tepelné vodivosti 
nerezu 50 – 70 W/m.K

Zdivo

Nehořlavá kce
min. 50 mm

Kovový mezikroužek

 

Obr. č. 34: Správná a špatná instalace 

11.2 Nesprávně provedené rozvody teplého vzduchu 

Nesprávně provedené teplovzdušné rozvody se vyskytují v objektech, kde se vyuţívá 

rozvodu teplého vzduchu pro účel vytápění. Nejčastější chybou je instalace teplovzdušných 

rozvodů v blízkosti hořlavých materiálů nebo stavební konstrukce. 

Následky 

Při montáţi rozvodů horkého vzduchu od krbových vloţek dochází k zásadní chybě 

nedodrţení bezpečné vzdálenosti rozvodu teplého vzduchu od hořlavé stavební konstrukce. 

Dále můţe dojít k mechanickému poškození rozvodů např. natrţením nebo nevhodným 

spojením při montáţi rozvodů horkého vzduchu. Nebezpečné mohou být také nesprávně 

ukončené výdechy horkého vzduchu. Prvotní příznaky poţáru jsou vycházející zvuky ze 
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stropní konstrukce a následně dochází k vytvoření černých skvrn, propadání stropu a 

plamennému hoření. (viz. Obr. č. 35)  

Vlivem nesprávně provedených rozvodů horkého vzduchu vznikají závaţné poţáry, 

které způsobují velmi často vysoké škody na majetku. Můţou za to ohniska hoření skryté 

v mezistropních nebo půdních prostorech, ke kterým není snadný přístup. Z těchto důvodů se 

poţár velmi často podaří zpozorovat aţ v jeho vyšším stádiu volného rozvoje, kdy jsou 

hasební práce sloţitější a zároveň působí daleko větší škody, protoţe vyţadují rozebrání 

stavebních konstrukcí. 

 

 

Obr. č. 35: Konstrukce stropu s rozvody teplého vzduchu  
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Obr. č. 36: Rozvody stropu s rozvody po odstranění podlahy  

Řešení 

Poţadavky na rozvody teplého vzduchu stanoví ČSN 73 0872 – ochrana staveb proti 

šíření poţáru vzduchotechnickým zařízením: 

Definice pojmů: 

Chráněné potrubí – vzduchotechnické potrubí, které má poţární odolnost poţadovanou 

pro posuzovaný poţární úsek a na němţ nejsou v tomto poţárním úseku osazeny vyústky 

Nechráněné potrubí - vzduchotechnické potrubí, které nemá poţární odolnost 

poţadovanou pro posuzovaný poţární úsek, nebo potrubí, na kterém jsou v tomto poţárním 

úseku osazeny vyústky 

Materiál a instalace vzduchotechnického potrubí 

 Nechráněné vzduchotechnické potrubí musí být z nehořlavých hmot: 

a) V chráněných a částečně chráněných únikových cestách 

b) Pokud slouţí k odvodu vzduchu teplejšího neţ 85 C 

c) Pokud se v něm mohou usazovat hořlavé látky technologického původu 

Hořlavá konstrukce 

Rozvod teplého vzduchu 
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V ostatních případech můţe být vzduchotechnické potrubí z hmot třídy reakce na oheň B, 

C a D 

 Chráněné vzduchotechnické potrubí musí být z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých 

hmot. 

 Vzduchotechnické potrubí musí být vyrobeno a namontováno tak, aby po dobu 

poţadované poţární odolnosti se nezřítilo a nepoškodilo souvisící konstrukce a nosnou 

či poţárně dělící funkci. 

 Vzduchotechnické potrubí, které má za provozu povrchovou teplotu vyšší neţ 85 C, 

musí být od stavebních konstrukcí z hořlavých hmot vzdáleno alespoň 400 mm, nebo 

musí být prokázáno, ţe sdílením tepla z potrubí nemůţe dojít ke vznícení těchto 

konstrukcí. 

 Potrubní rozvody vzduchotechnického zařízení, nacházející se v poţárně nebezpečném 

prostoru jiného poţárního úseku neţ kterému slouţí, musí být z nehořlavých hmot 

(včetně konstrukcí podporující potrubí), ale nemusí vykazovat poţární odolnost. 

 Vzduchotechnické potrubí, nacházející se nad střešním pláštěm schopným šířit poţár, 

musí být z nehořlavých nebo z nesnadno hořlavých hmot a vzdálenost tohoto potrubí 

od střešního pláště musí být rovna délce strany potrubí, která můţe přímo sdílet teplo 

na střešní plášť, nejméně však 500 mm. [6] 

11.3 Chybějící nebo nedostatečné provedená izolace víceplášťového komínu 

Vyskytuje se především v objektech, ve kterých je pouţito víceplášťových kovových komínů.  

Hlavní příčinou bývá nekvalitně nebo neodborně provedená izolace vnitřního 

komínového pláště. Další moţná vada spočívá v pouţití špatné tepelné izolace. 

Následky 

Izolace víceplášťového komínu je velmi důleţitým technicko-bezpečnostním prvkem 

při výstavbě komínu. Případy chybné izolace, které mohou vést k poţárům, existují dva 

druhy. První chybou můţe být špatně nebo nekvalitně provedená izolace víceplášťového 

komínu. U nedostatečně provedené izolace dojde k sesunutí izolace a vedení tepla po vnějším 

komínovém plášti. Následkem toho dochází v místě chybějící izolace při provozu krbu 

k překročení normou povolené teploty a v případě dosaţení teploty vznícení okolních 

hořlavých konstrukcí můţe dojít také k poţáru. 
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Stejná situace nastává i v případě chybějící izolace na víceplášťovém komínu způsobené 

lidským faktorem (viz. Obr. č. 37) 

 

Obr. č. 37: Komínový plášť po rozebrání  

 

Obr. č. 38: Detail komínového pláště po rozebrání  

!! 

vnitřní komínový plášť 

Chybějící / poškozená izolace 

Vnější komínový plášť 

Vnitřní komínový plášť 

vnější komínový plášť 
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Řešení 

 Pro tepelně izolační vrstvy vícevrstvých komínů lze pouţít materiály s nasákavostí 

vyšší neţ 20 % měrné hmotnosti, pokud budou proti vniknutí vlhkosti trvale chráněny 

jiným vhodným materiálem 

 Nejmenší objemová hmotnost materiálu pro tepelně izolační vrstvy vícevrstvých 

komínů nesmí být menší neţ 95 kg.m
-3 

 Izolační vrstva pro vícevrstvé komíny odolné při vyhoření sazí musí mít bod tání vyšší 

neţ 1000 ºC. 

 Důleţitým poţadavkem na tepelně izolační materiál je jeho homogenita v hotových 

komínových výrobcích a dlouhodobá stálost všech jeho uvedených materiálových 

charakteristik.  

 Tloušťka izolační vrstvy musí být taková, aby v komínovém průduchu se suchým 

provozem nedocházelo ke kondenzaci spalin a aby u komínů s mokrým provozem 

byla nejniţší teplota vnitřního povrchu komínového průduchu vţdy nejméně 1 ºC, 

nikdy nesmí být překročena nejvyšší přípustná teplota vnějšího povrchu, u kterého je 

moţný náhodný lidský kontakt 

Tepelně izolační materiály jsou stanoveným výrobkem a shoda jejich vlastností 

s příslušnou materiálovou normou/dokumentem je výrobcem ověřena v návaznosti na 

příslušné předpisy 

Tloušťka vloţené tepelné izolace se stanovuje na základě vlastností pouţité tepelné 

izolace a provedených zkoušek nebo výpočtu; obvykle bývá cca 40 mm, ale výrobek můţe 

být navrţen s jinou tloušťkou např. při pouţití materiálu s lepšími či horšími tepelně 

izolačními vlastnostmi nebo s ohledem na niţší či vyšší deklarovanou teplotní třídu výrobku. 

Nedoporučuje se pouţití sypkého materiálu pro tepelnou izolaci mezi komínovým 

pláštěm a komínovou vloţkou 

Tepelně izolační vrstvu mezi komínovým pláštěm a komínovou vloţkou tvoří také 

vzduchová mezera a velikost tepelného odporu takové vrstvy lze stanovit výpočtem. [4] 

11.3.1 Charakteristika vybraných druhů tepelných izolací IZOLACE TECHNICKÝ LIST 

Pro účel této kapitoly jsem vybral dva druhy tepelných izolací firmy ROCKWOOL.  

Konkrétně se jedná o tepelnou izolaci pod názvem LAROCK 40 ALS a LAROCK 65 ALS. 

V další části kapitoly se budu věnovat jejímu popisu a charakteristickým vlastnostem. 
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LAROCK 40 ALS - skruţovatelná rohoţ polepená ALS fólií  

Popis výrobku 

Izolaci tvoří hydrofobizované lamely z kamenné vlny (minerální plsti) s převáţně kolmou 

orientací vláken. Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podloţku, kterou tvoří 

hliníková fólie vyztuţená skelnou mříţkou (ALS). 

Oblast pouţití  

Pro izolaci rozvodů tepelných médií, klimatizačních potrubí, zakřivených ploch apod. Kolmá 

orientace vlákna ve výrobku výrazně zvyšuje odolnost při zatíţení a stálost pevnostních 

parametrů. 

Vlastnosti kamenné vlny ROCKWOOL 

Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a poţáru. Zvuková 

pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – rohoţ je v celém objemu 

hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost. 

Balení 

Rohoţe LAROCK 40 ALS se dodávají v rolích zabalených do smrštitelné PE folie. Hmotnost 

jedné role nepřesahuje 20 kg. LACE TECHNICKÝ LIST 

LAROCK 65 ALS - skruţovatelná rohoţ polepená ALS fólií  

Popis výrobku 

Izolaci tvoří hydrofobizované lamely z kamenné vlny (minerální plsti) s převáţně kolmou 

orientací vláken pojených organickou pryskyřicí. Lamely jsou jednostranně nalepeny na 

nosnou podloţku, kterou tvoří hliníková folie vyztuţená skelnou mříţkou (ALS). 

Oblast pouţití  

Pro izolaci rozvodů tepelných médií o velkých průměrech, kotlů, zakřivených ploch apod. a 

pro protipoţární izolace VZT potrubí v systému PYROROCK. Kolmá orientace vláken 

rohoţe výrazně zvyšuje odolnost při zatíţení a stálost pevnostních parametrů. 

Vlastnosti kamenné vlny ROCKWOOL 

Tepelně izolační schopnosti; nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a poţáru; zvuková 

pohltivost; vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – rohoţ je v celém objemu 

hydrofobizovaná; paropropustnost; rozměrová stálost. 

Balení  

Rohoţe Larock 65 ALS se dodávají ve svitcích zabalených do smrštitelné PE fólie, a to ve 

standardních délkách, popřípadě na přání v délkách sjednaných se zákazníkem. Hmotnost 

jednoho svitku nepřesahuje 20 kg.  
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12  Statistický přehled 

Součástí této práce je také statistický přehled poţárů způsobených krby či krbových 

kamen v České republice (dále jen ČR) za období roku 2010. 

 V posledních letech si majitelé do svých nemovitostí stále častěji instalují krby 

případně krbová kamna. S tímto narůstajícím počtem provozovaných krbů roste i počet 

poţárů způsobených provozem těchto lokálních spotřebičů. Mezi hlavní příčiny, které se 

statistiky evidují, patří zejména technické závady na topidlech, jejich špatný technický stav, 

nesprávná instalace kouřovodu, nesprávné umístění nebo instalace topidla a v neposlední řadě 

také nevhodná konstrukce komínu. 

V následující tabulce můţeme porovnat počty poţárů, způsobenou škodu a počet 

zraněných osob podle druhu příčiny poţáru od topidel a nevhodné konstrukce komínu. 

 

příčina požáru 
počet 
požárů 

přímá škoda v tis. 
Kč 

zraněno 

technická závada  55 1 962,40 3 

špatný stav topidla, kouřovodu 23 2 274,00 4 

nesprávné umístění / instalace  84 17 472,00 10 

jiná závada  9 871 0 

nevhodná konstrukce komínu 71 19 438,40 8 

celkem  242 42 017,80 25 

* uvedený počet událostí obsahuje rovněž konstrukční závady komínů, na které jsou připojeny krby 

Tabulka č. 1: Počet požárů od topidel za rok 2010 v ČR [8] 

Z výše uvedených dat vyplývá, ţe nejvyšší počet poţáru bylo za rok 2010 zapříčiněno 

nesprávným umístěním nebo instalací topidla (84). Velmi častou příčinou poţáru byla také 

nevhodná konstrukce komínu (71) a technická závada (55). Počtu poţáru úměrně odpovídá i 

přímá škoda a počet zraněných osob. Celkově za rok 2010 došlo k 242 poţárům, které 

způsobily přímou škodu cca 42 mil. Kč. a zranilo se při nich celkem 25 osob. Při poţárech od 

krbu nebylo za rok 2010 zaznamenáno ţádné úmrtí osob.  

Ze statistických údajů jednoznačně vyplývá skutečnost, ţe z topidel způsobují krby 

v mnoha případech vyšší hmotné škody neţ ostatní lokální topidla na tuhá paliva. Tento rozdíl 

ovlivňuje zejména pouţití technologie pro vytápění objektu. Nejčastěji se jedná o špatně 

provedené teplovzdušné rozvody, které způsobují závaţné poţáry hlavně v mezistropních a 

střešních prostorech. 
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V následujícím grafu jsou v procentech vyjádřeny počty poţárů podle příčiny poţáru 

způsobenými topidly a nevhodnou konstrukcí komínu.  

 

Obr. č. 39: Graf počtu požárů od topidla podle příčiny [8] 

Statistické sledování událostí (dále jen SSU) včetně poţárů je sledováno v souladu 

s vydaným pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka 

ministra vnitra ze dne 13. 3. 2006, kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí 

a dokumentace na vedení zásahů. Pro potřeby této práce však SSU nepostačuje, protoţe 

statisticky se sledují pouze poţáry od topidel obecně a nikoliv od krbů samotných. Z tohoto 

důvodu jsem si počty poţárů způsobených krby zjistil prostřednictvím krajských 

vyšetřovatelů poţárů jednotlivých krajů v celé ČR.  

Výše uvedená tabulka nám udává ucelený přehled počtu poţárů v jednotlivých krajích 

ČR způsobnými provozem krbů či krbových kamen za rok 2010. Z tohoto statistického 

přehledu vyplývá, ţe nejvíce poţárů způsobenými krby vzniklo v jihočeském (8) a 

jihomoravském (8) kraji a naopak k nejniţšímu počtu poţáru došlo v Královehradeckém (1) a 

Ústeckém kraji (1). Celkem za rok 2010 došlo v ČR k 54 poţárům. 
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kraj 
počet 
požáru 

Hlavní město Praha 6 

Jihočeský 8 

Jihomoravský 8 

Karlovarský 4 

Královéhradecký 1 

Liberecký 2 

Moravskoslezský 4 

Olomoucký 3 

Pardubický 2 

Plzeňský 3 

Středočeský 5 

Ústecký 1 

Vysočina 3 

Zlínský 4 

celkem 54 

Tabulka č. 2: Počet požárů od krbu podle krajů 

 

13  Měření teplot na vícesloţkovém komínu 

Praktická část diplomové práce je obsaţena v této kapitole, která má za cíl měření teplot 

na povrchu víceplášťového nerezového komínu. Měřením jsem zjišťoval teploty na třech 

různých površích. Nejprve jsem měřil teplotu přímo na kouřovodu, dále pak na 

víceplášťovém nerezovém komínu opatřeného tepelnou izolací a pro názorné porovnání teplot 

také na víceplášťovém nerezovém komínu s chybějící 

izolací. Jako zdroj tepla pro měření jsem pouţil krbové 

kamna o výkonu 2,5-7 KW. Také výkon pouţitého 

spotřebiče měl vliv na maximální naměřené teploty, 

které nedosahovaly tak vysokých hodnot jako u 

výkonnějších krbových vloţek.  

Pro měření teplot bylo pouţito bezdotykového 

teploměru značky OMEGASCOPE model OS520 

series. (viz obrázek).  

Obr. č. 40: Teploměr Omegascope [21] 

 



 

48 

 

Celkem bylo provedeno padesát měření. Teploty byly měřeny současně na všech třech 

druzích povrchu. Interval mezi jednotlivými měřeními jsem zvolil 1 minutu. Jako palivo 

v lokálním spotřebiči bylo pouţito smrkové dřevo. Hodnoty naměřených teplot se do jisté 

míry ovlivnilo intervalem přikládání paliva 

 

 

Obr. č. 41: Graf teplot naměřených na víceplášťovém nerezovém komínu 

Z výše zobrazeného grafu naměřených teplot můţeme zjistit, jaké teploty byly 

naměřeny přímo na kouřovodu spojující lokální spotřebič a komínový plášť, dále můţeme 

porovnat hodnoty teplot, které byly naměřeny na víceplášťovém komínu s tepelnou izolací a 

následně hodnoty teplot dosaţené na víceplášťovém komínu, na kterém byla simulována 

chybějící izolace. 

Výrazný nárůst teploty byl zaznamenán na kouřovodu, kde v prvních pěti minutách 

dosahovala teplota přibliţně 100 °C. Zhruba v patnácté minutě byla teplota na kouřovodu jiţ 

230 °C. Maximální naměřená teplota na kouřovodu byla 250 °C. Od patnácté do 

čtyřicátédruhé minuty se teplota pohybovala v rozmezí od 230 °C do 250 °C. Od čtyřicátétřetí 

minuty se teplota postupně sniţovala aţ na teplotu 229 °C, kdy bylo měření ukončeno. 
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Zásadní přínos měření spočívalo v porovnání teplot měřených na víceplášťovém 

nerezovém komínu s tepelnou izolací a zároveň bez pouţití této izolace. Cílem tohoto měření 

bylo zjištění, jaká teplota bude dosaţena na víceplášťovém komínu v situaci, kdy dojde k  

sesunutí teplené izolace vlivem špatné provedené izolace a následnému vedení tepla přes 

nerezový plášť. 

Porovnáme-li v grafu křivku teplot s izolací a s chybějící izolací, zjistíme, ţe do osmé 

minuty měření dosahovali teploty téměř stejných hodnot. Následně nastal u chybějící izolace 

pozvolný nárůst teploty. Od dvacátétřetí minuty teplota u chybějící izolace skokově stoupla 

z 57 °C na 69 °C. Dále se teplota zvyšovala jiţ rovnoměrnou rychlostí. Maximální teplota u 

chybějící izolace byla naměřena v čtyřicátéprvní minutě 115 °C. Křivka zobrazující teplotu 

měřenou na víceplášťovém nerezovém komínu s tepelnou izolací stoupala po celou dobu 

měření velmi pomalu a cca od  třicáté minuty se teplota zvýšila jen minimálně. O patnáct 

minut později křivka s izolací vyšplhala na své maximum 52 °C.  

Z uvedených hodnot vyplývá skutečnost, ţe v místě, kde byla simulována chybějící 

izolace, byla naměřena teplota 115 °C. Tato teplota jiţ můţe při dlouhodobém působení 

sálavého tepla na hořlavé konstrukce, nacházející se v bezprostřední blízkosti komínového 

pláště způsobit jejich vznícení. (Tabulka se všemi hodnotami měření je v příloze B této 

diplomové práce). 

13.1 Vypočet teploty sousedícího materiálu 

K výpočtu teploty povrchu izolovaného komínového pláště pouţiji níţe uvedenou rovnici 

obsaţenou v příloze N normy ČSN EN 15287 1+A1 - Komíny - Navrhování, provádění a 

přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv [7] 

 

       

 
  

  
 
 
  

  

   
  
 
 
 
  

 
  

  
 
 
  

  

   
  
 
 
 
  

 
  

         
 
 
 
  

 
  

                  

    

           

 

kde 

αi –  je vnitřní součinitel přestupu tepla                                                                    v W/(m
2
.K); 

αa – vnější součinitel přestupu tepla,                                                                          v W/(m
2
.K); 

(1/λ) – tepelný odpor komína,                                                                                      v m
2
.K/W; 
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(1/λ)sp – tepelný odpor mezery mezi komínem a odolnost proti vlivům povětrnosti, v m
2
.K/W; 

(1/λ)wp – tepelný odpor odolnosti proti vlivům povětrnosti,                                       v m
2
.K/W; 

twp – vypočítaná teplota odolnosti proti vlivům povětrnosti,                                              v   °C; 

tf – příslušná teplota spalin,                                                                                                    v °C 

x – vzdálenost od vnějšího povrchu komína k povrchu odolnému proti vlivům povětrnosti,   

                                                                                                                                               v m;   

Dha – vnější průměr komína,                                                                                                  v m; 

Dh – vnitřní průměr komína (vloţka),                                                                                    v m; 

dwp – tloušťka stěny odolné proti vlivům povětrnosti,                                                          v m; 

tu – teplota okolí,                                                                                                                   v °C; 

 

 

Obr. č. 42: Příklad pro výpočet teploty odolnosti proti vlivům povětrnosti [7] 

 

Hodnoty pro výpočet jsem zvolil následovně 

Součinitele přestupu tepla: 

αi  =  15 W/(m
2
.K) 
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αa = 8 W/(m
2
.K) 

teploty: 

tu = 20 °C 

Δta = 15K (ze zkušenosti) nejméně 40 mm mezera 

Vstupní data komína 

Vnitřní průměr komína Dh = 0,13 m 

Vnější průměr komína Dha = 0,21 m 

Odpovídající teplota spalin v 25. minutě tf = 230 °C 

Tepelný odpor komína (1/λ) = 0,65 m
2
.K/W 

Vstupní data odolnosti proti vlivům povětrnosti: 

Tepelný odpor odolnosti proti vlivům povětrnosti (1/λ)wp = 0,1 m
2
.K/W 

Tloušťka stěny odolnosti proti vlivům povětrnosti dwp = 0,01 m 

Vzdálenost od vnějšího povrchu komína k povrchu odolnosti proti vlivům povětrnosti x = 

0,02 m 

Pro 100 °C  a x = 20 mm  tepelný odpor mezery mezi komínem a odolností proti vlivům 

povětrnosti (1/λ)sp = 0,101 m
2
.K/W 

 

        

 
  

        
    
          

 
  

        
    
           

    
               

    
                      

  

               

 

Pro výpočet přestupu tepla komínovým pláštěm s tepelnou izolací byla vybrána střední 

teplota z celkem padesáti měření teplot na víceplášťovém nerezovém komínu. Zvolil jsem 

měření v 25. minutě, kdy hodnota teploty spalin dosahovala 230 °C.  Ve stejném čase měření 

byla na povrchu víceplášťového nerezového komína s izolací teplota 45 °C. Hodnota teploty 

získané výpočtem teploty sousedícího materiálu je 46 °C.  Z těchto srovnání údajů vyplývá, 

ţe teplota naměřená na komínovém plášti opatřeného tepelnou izolaci přibliţně odpovídá 

vypočtené hodnotě teploty přestupu tepla. 
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14  Stanovení právní zodpovědnosti osob při vzniku 

poţáru od krbu 

V této kapitole objasním nepříliš přehlednou oblast týkající se stanovení právní 

zodpovědnosti osob při vzniku poţáru od krbu. Protoţe dosud nebyla vydána ţádná metodika 

ani předpis řešící tuto spornou situaci, snaţil jsem se získat uţitečné informace z jakýchkoliv 

dostupných důvěryhodných zdrojů. Abych zaručil nestrannost a určitý nadhled, zjišťoval jsem 

názory nejen u Hasičského záchranného sboru (dále jen HZS), ale řešil jsem tuto 

problematiku také s kominíky (revizními techniky), soudním znalcem v oboru domovních a 

systémových komínů a v neposlední řadě také s firmou zabývající se stavbou krbů. 

14.1 Vybrané subjekty účastnící se procesu stanovení odpovědností osob 

Na procesu stanovení právní odpovědnosti osob při vzniku poţáru od krbu se můţe 

podílet celá řada státních orgánů a dalších subjektů. Pro účel této kapitoly jsem však vybral 

jen několik, podle mého úsudku nejdůleţitějších dotčených orgánů i soukromých subjektů, 

které do této problematiky vstupují. Mezi hlavní dotčené orgány lze zařadit HZS a stavební 

úřad, dále pak další subjekty jako revizní technik, soudní znalec a např. firma, která provádí 

výstavbu krbu. 

Hasičský záchranný sbor  

HZS vykonává státní poţární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku 

poţární ochrany, zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro příslušné správní 

orgány kraje v oblastech, které vymezuje zákon, dále projednává přestupky a správní delikty 

na úseku poţární ochrany. [9] 

Stavební úřad 

Povinnost státních orgánů ověřit vlastnosti výrobků pouţitých ve stavbě je vykonávána 

prostřednictvím stavebního úřadu. Ten pak v rámci závěrečné kontrolní prohlídky se 

v případě komínu odvolává na revizní zprávu, čímţ plně přenáší právní odpovědnost na 

oprávněnou osobu k jejímu zpracování a vystavení.  

Revizní technik 

Kontrolu a revize spalinových cest provádí odborně způsobilá osoba, kterou je drţitel 

ţivnostenského oprávnění v oboru kominictví. [10] 
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Stavebník 

Stavebník je osoba, která pro sebe ţádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje 

provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakoţ i její právní nástupce, a dále osoba, 

která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele 

realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí téţ investor a 

objednatel stavby Stavebník zajistí, aby byly před započetím uţívání stavby provedeny a 

vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy (např. §3 NV č.91/2010 Sb. o 

čištění spalinové cesty). [11] 

Stavebním podnikatelem 

 Stavebním podnikatelem je osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montáţních 

prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů. [11] 

Soudní znalec  

Soudní znalec je fyzická osoba s příslušnou kvalifikací a praxí, kterou stanovuje zákon 

č.36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících. Kromě tohoto předpisu má soudní znalec upraven 

výkon činnosti vyhláškou ministerstva spravedlnosti č.37/67 Sb. o provedení zákona o 

znalcích a tlumočnících. 

Soudní znalci jsou jmenováni příslušným krajským soudem či ministerstvem 

spravedlnosti a jsou oprávněni zpracovávat znalecké posudky. Svoji praxi můţou soudní 

znalci vykonávat v mnoha oborech. [22] 

14.2 Názory vybraných dotčených subjektů 

K řešení problematiky stanovení právní odpovědnosti osob při vzniku poţáru od krbu 

jsem vyuţil názorů z několika odlišných zdrojů, jak sem jiţ uvedl v úvodu kapitoly. Názory, 

které zde budou citovány, jsem zjišťoval od následujících subjektů: 

 HZS Jihomoravského kraje 

 Revizní technik komínů 

 Soudní znalec v oboru stavebním 

 Firma realizující stavbu krbů 
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A. mjr. Ing. Pavel Tinka - odbor prevence HZS Jihomoravského kraje, 

oddělení zjišťování příčin vzniku požárů 

Určení odpovědnosti v případě poţárů od nevhodně provedené spalinové cesty 

1.  Spalinovou cestu realizuje firma nebo „kdokoliv―, neudělá zápis o předání, nedodá 

pokyny, návody, majitel si nevyţádá revizi spalinové cesty, uvede krb do provozu a dojde k 

poţáru. 

Odpovědnost je na majiteli z následujících důvodů: 

 Porušil ustanovení § 17, odst.1, písm..i) zákona č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO) - dodrţovat  podmínky   nebo  

návody  vztahující   se  k  poţární bezpečnosti výrobků nebo činností. – čl.11.2 ČSN 

73 4201:2010 – revize spalinové cesty, dnes je přednější NV č.91/2010 Sb. §1, odst. 2. 

Pokud je majitelem právnická nebo podnikající fyzická osoba pak porušila ustanovení 

§5, odst. 1, písm. c) zákona o PO. 

 Dopustil se přestupku podle § 78, odst.1, písm.g) zákona o PO - nedodrţí   podmínky  

nebo   návody  vztahující   se  k  poţární   bezpečnosti výrobků nebo činností. Pokud 

je majitelem právnická nebo podnikající fyzická osoba pak se dopustila správního 

deliktu podle ustanovení §76, odst.2, písm.l) zákona o PO. 

2.  Spalinovou cestu realizuje firma, dílo řádně předá, včetně pokynů a návodů, majitel si 

nevyţádá revizi spalinové cesty, uvede krb do provozu a dojde k poţáru. 

Odpovědnost je na majiteli z následujících důvodů: 

 Porušil stejné ustanovení jako v předchozím případě 

 Je moţná odpovědnost i na firmě např. pokud dílo dokončí a prohlásí, ţe vše je v 

souladu s platnými technickými předpisy apod. 

Obdobně je to při provozu, pokud majitel nepředloţí doklad o kontrole, případně čištění 

(výjimka je asi pouze u čištění svépomocí) ale doklad o kontrole musí být kaţdý rok nový. 

3.  Spalinovou cestu realizuje firma, dílo řádně předá, včetně pokynů a návodů, majitel si 

nechá provést revizi spalinové cesty se závěrem, ţe je bezpečná a splňuje poţadavky ČSN, 

uvede krb do provozu a dojde k poţáru. 
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Odpovědnost na revizním technikovi z následujících důvodů: 

 Pokud si majitel nechá spalinovou cestu posoudit a revizní technik vydá revizi 

spalinové cesty se závěrem, spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého 

provozu VYHOVUJE  

 Při poţáru se zjistí, ţe spalinová cesta je v rozporu s některými články ČSN 

(734201,734230) pak předpokládám, ţe za spalinovou cestu převzal odpovědnost a 

pokud dojde k poţáru od spalinové cesty, je ve správním řízení postiţitelný – porušil 

§5, odst.1) písm.c)  zákona o PO - dodrţovat technické návody a pokyny výrobců a 

dopustil se deliktu dle §76 odst.1) písm.k) zákona o PO– v návaznosti např. na čl. 5.1. 

ČSN 734201 – musí být zajištěna poţární bezpečnost všech prostorů, kterými 

spalinová cesta prochází. 

Obecně tedy postupujeme tak, ţe podle bodu 1 a 2 řešíme odpovědnost s majitelem jako 

přestupek (fyzická osoba) nebo správní delikt (právnická a podnikající fyzická osoba). Podle 

bodu 3 řešíme správní delikt s revizním technikem. 

B. Firma Šimeček - Krby a kachlová kamna 

Vyjádření k problematice stavby krbů a kachlových kamen 

Pro zlepšení kvality stavby krbů a kamen by přispělo stanovení jasné legislativy. Je 

potřeba, aby zákony a předpisy byly stanoveny jasně a nebylo moţné si je protikladně 

vykládat. Pro svou činnost potřebujeme vyjádření kominických firem. Často se nám stává, ţe 

dvě různé firmy provozující kominickou činnost, dají opačné posouzení na tentýţ stav 

komínového tělesa u jednoho zákazníka. Jedna s napojením topidla souhlasí, druhá napojení 

naopak zamítne. Jakmile naše firma nebo zákazník poţadují písemnou revizní povolovací 

zprávu, formulují takové firmy text neurčitě ve stylu:„bylo by dobré… za určitých okolností 

atd.―. Taková situace není dobrá ani pro montáţní firmy, které se touto činností zaobírají, ani 

pro zákazníky. Je nutné jasně stanovit zodpovědnost a kompetence, kdo za co odpovídá. 

Jsme jednoznačně proto, aby byl ustanoven status revizního technika, který bude mít 

pravomoc topidlo nezkolaudovat, vznést výhrady proti zjištěným chybám, poţadovat nápravu 

a revizní nebo kolaudační rozhodnutí nevydat dříve, neţ bude vše provedeno podle platných 

předpisů. Tato pravidla musí být ovšem jasně daná a jednotlivým činnostem a profesím, které 

spolu souvisejí, tzn. kamnáři, krbaři, kominíci, tesaři, sádrokartonáři, elektrikáři, topenáři atd. 

by měla být dostupná v podobě norem, zákonů či předpisů, aby se jimi mohli řídit. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe tímto revizní technik přebírá na sebe zodpovědnost za 
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vydané rozhodnutí a nese důsledky v případě, ţe si neprovedl řádnou kontrolu všech činností, 

které s vydáním rozhodnutí souvisejí. 

Zvýšením pravomocí a odpovědnosti revizního technika by se zvýšila kvalita 

prováděných prací. Díky tomuto opatření by se tak eliminovaly firmy, které krby, kamna, 

komíny apod. nedělají podle stanovených pravidel, ale dělají to takzvaně na „vedlejšák― či na 

„fušku―. Takové dílo by revizní technik zákonitě nemohl povolit k uţívání, tedy zkolaudovat 

a vydat na něj revizní zprávu. 

C. Ing. František Jiřík - Soudní znalec v oboru stavebním, specializace kominictví, 

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, revizní technik komínů.  

 Firma, která postavila krb je odpovědná za poţární bezpečnost z hlediska postaveného 

krbu (stěny za krbem, podlaha před krbem, zajištění ochrany dřevěných stropů i teplovzdušné 

výdechy apod.) Revizní technik spalinové cesty odpovídá za poţární bezpečnost komínové 

konstrukce, ale problematika se prolíná částečně s krbařem, pokud je vedený kouřovod 

teplovzdušnou komorou krbu. S odpovědností u komínů musí také počítat dodavatel 

komínové konstrukce u zakrytých stavebních konstrukcí, kde není schopen zjistit závadu 

revizní technik komínů (prostup komína dřevěnou stropní konstrukcí nebo stropem podkroví). 

Uţivatel spotřebiče paliv musí spotřebič obsluhovat tak, aby nedocházelo k zadehtování 

komínů a následnému vyhoření sazí. 

D. Zbigniew Adamus – soudní znalec v oboru domovních a systémových 

komínů 

     Důleţitým ustanovením pro stavby krbů je celý odstavec 8, ČSN 73 4230, 

pojednávající o spalinových cestách. Z jeho znění je patrné, ţe stavby topidla krbového typu 

je neodmyslitelně spjatá s funkcí spalinové cesty. 

     Jelikoţ z NV 91/2010 Sb. a dále ze znění ţivnostenského zákona nevyplývá, ţe 

stavitel krbů (kamnář) je osobou oprávněnou k provádění kontrol a revizí spalinových cest, je 

zde pozornost věnována pouze schopnostem stavitele topidla, nevrhnout takové topidlo, aby 

ve spojení se spalinovou cestou bylo spalovací zařízení schopno tvořit jeden celek. 

     Osobou oprávněnou ke kontrole spalinové cesty před uvedením spotřebiče paliv do 

provozu je drţitel ţivnostenského oprávnění v oboru kominictví, jenţ je zároveň drţitelem 

oprávnění revizního technika spalinových cest (komínů a systémových komínů). 
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     Pokud jsou splněné poţadavky ČSN 73 4230 a ČSN 73 4201, pak za bezpečnost 

provozu krbu a spalinové cesty odpovídají oba subjekty – jak stavitel spalovacího zařízení, 

tak revizní technik komínů. 

     V případě poruchy funkce spalovacího zařízení, nebo spalinové cesty je nutno 

zkoumat, zda je převaţující část odpovědnosti ve vadě topidla, případně spalinové cesta. 

Poruchy mohou být zapříčiněny: 

 Přehříváním krbu – vadný návrh, nedostatečné vyuţití tepla 

 Poškozením pláště krbové vloţky – vadný návrh umístění vloţky do 

obestavby 

 Kouřivost krbové vloţky – její netěsnost 

 Kouřivost kouřovodu – nedostatečné těsnění spojů 

 Špatné hoření – nedostatečný přívod vzduchu pro spalování 

 Přehřívání krbové obestavby – nevhodná volba materiálů 

 Přehřívání přiléhajících stavebních konstrukcí – nedostatečná izolace stavby 

 Nedodrţení poţadavků na poţární bezpečnost – neplnění poţadavků ČSN 

 Nedostatečná izolace teplovzdušných rozvodů – poţární ohroţení stavby 

Tyto nedostatky lze plně aplikovat do odpovědnosti dodavatele stavby topidla. 

Nefunkčnost spalinové cesty se můţe projevovat: 

 Nedostatečnou účinnou výškou komína 

 Neúměrný prostup tepla komínovým pláštěm – špatná volba materiálů 

 Netěsnost spalinové cesty – únik spalin do obytného prostoru 

 Vysoká míra součinitele místních zrát ve spalinové cestě (vřazené odpory 

směrových změn kouřovodu) 

 Nedostatečná výška vyústění komína nad střechou objektu 

Tyto nedostatky lze plně aplikovat do odpovědnosti revizního technika spalinových 

cest, který provedl jejich prohlídku a vystavil revizní zprávu. 

     Stavitel topidla má vymezenou celou řadu povinnosti jek ve vztahu k objednavateli 

(investorovi), tak zejména povinnosti v provádění díla tak, aby při jeho provozu nedocházelo 

k ohroţení bezpečnosti a zdraví uţivatele. Tyto povinnosti má stanoveny jak příslušnými 

ČSN, tak zejména celou řadou zákonů. 
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     Jednou ze základních povinnosti stavitele (dodavatele) topidla je i podání 

informace o nutnosti posouzení spalinové cesty, případně přímo zajištění revize 

spalinové cesty před uvedením spotřebiče paliv do provozu. Pokud tak neučiní, přebírá 

veškerou právní odpovědnost za bezpečný provoz dodaného zařízení pouze na svoji osobu a 

to i v případě, ţe investor si následně, jiţ po dokončení topidla a jeho provozování, zajistí 

kontrolu spalinové cesty. 

     Pokud je provedena stavba topidla v souladu s technickými a právními poţadavky a 

v jejím průběhu je rovněţ provedena revize spalinové cesty, pak je nutno respektovat závěr 

této revize s tím, ţe pouze kladné vyjádření o spalinové cestě umoţňuje uvedení 

spotřebiče paliv do provozu. Jakékoliv nedostatky, uvedené v revizní zprávě o stavu 

spalinové cesty musí být v navrţených termínech odstraněny. Pokud se tak neučiní, nelze 

spotřebič, ani spalinovou cestu provozovat.  

     V případě poruchy spalinové cesty, která byla řádně prohlédnuta a shledána 

bezpečná k uvedení do provozu, nese odpovědnost za její zjevné nedostatky revizní technik 

spalinových cest (komínů). Pouze v případě, ţe spalinová cesta nebyla technicky správně 

sestavena a nejsou jiţ v moţnostech revizního technika spalinových cest tyto nedostatky 

běţnými postupy revize odhalitelné (viz technologie kominických prací a postup dle ČSN 73 

4201), nese odpovědnost za tento stav dodavatel stavby komína (spalinové cesty). 

Právní odpovědnost je pak vymahatelná soudní cestou, kdy vyznačené závady spalinové 

cesty, jenţ jsou uvedeny například v revizní zprávě lze odstranit jednak oznámením 

příslušnému stavebnímu úřadu, případně orgánu státního poţárního dozoru – viz NV 91/2010 

Sb. 

E. Vlastimil Valchař – revizní technik komínů 

Před připojením spotřebiče - lokálního topidla, krbu nebo krbových vloţek je nutná 

kontrola (revize) komínu. V přípravné fázi se posoudí připojovaný spotřebič s daným 

komínem a kouřovodem a jeho vhodnost připojení. To provádí revizní technik komínů. 

Jsem přesvědčen, ţe kdyţ se na stavbě komínu, dodávce spotřebiče, připojení krbové 

vloţky ke komínu atd. podílí více firem, kaţdá by měla znát své příslušné ČSN a měla by nést 

odpovědnost za své provedené práce. 

Odpovědnost za prováděné práce se můţe měnit, kdyţ práci provádí kominická firma, 

která provádí na zakázce veškeré práce, které souvisí se stavbou komínu nebo jeho úpravou 

(frézování, vloţkování, oprava komínové hlavy, dodání spotřebiče včetně jeho připojení na 

komínový průduch) a jejich revizní technik je u těchto prací přítomen, nebo provádí dozor. 
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V případě, ţe je revizní technik povolán za účelem vyhotovení revizní zprávy v době, 

kdyţ je spotřebič jiţ připojen (krbová vloţka je obezděna, kouřovod pevně zakrytován - 

moţná i bez čistícího nebo kontrolního otvoru a je dokonce jiţ úspěšně provozován) je práce 

revizního technika řádně ztíţena a můţe mnohdy vycházet jen z projektové dokumentace, 

dohadů a svých zkušeností. Zákazník si mnohdy ani nemůţe (nebo nechce) vzpomenout, kdo 

tyto práce prováděl. Dle mého názoru není správné, aby v takovémto případě nesl veškerou 

odpovědnost revizní technik komínů.  

14.3 Varianty stanovení právní odpovědnosti osob při vzniku poţáru od 

krbu 

Na základě výše uvedených názorů od jednotlivých dotčených subjektů, jsem stanovil 

odpovědnost osob při vzniku poţáru způsobeného provozem krbu do několika variant. 

Nejprve jsem uvedl variantu, kdy je zcela jednoznačně odpovědnost na provozovateli krbu, 

dále v jakých případech je odpovědný revizní technik a za jakých podmínek nese odpovědnost 

stavebník.  

 Je však třeba zdůraznit skutečnost, ţe informace a názory získané konzultací s výše 

uvedenými subjekty si nejsou ve všech bodech stanovení odpovědnosti shodné a jejich 

postoje k dané problematice se tak mnohdy odlišují.  

Jedná se například o odpovědnost dodavatele komínové konstrukce u zakrytých 

stavebních konstrukcí, kde není schopen zjistit závadu revizní technik komínů (prostup 

komína dřevěnou stropní konstrukcí nebo stropem podkroví). Revizní technik spalinové cesty 

odpovídá za poţární bezpečnost spalinových cest, ale problematika se prolíná částečně 

se stavitelem krbu, pokud je vedený kouřovod teplovzdušnou komorou krbu.  

Firma, která postavila krb je odpovědná za poţární bezpečnost z hlediska postaveného 

krbu (stěny za krbem, podlaha před krbem, zajištění ochrany dřevěných stropů i teplovzdušné 

výdechy apod.) 

Pokud jsou splněné poţadavky ČSN 73 4230 a ČSN 73 4201, pak za bezpečnost 

provozu krbu a spalinové cesty odpovídají oba subjekty – jak stavitel spalovacího zařízení, 

tak revizní technik komínů. 

14.3.1 Odpovědnost na provozovateli 

Odpovědnost je na provozovateli z následujících důvodů: 

 Provede nepovolenou stavební úpravu (např. změna na výkonnější lokální spotřebič na 

tuhá paliva, změna výšky komínu, vloţkování nebo frézování komínu) 
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 Provozovatel nedodrţel podmínky nebo návody vztahující se k poţární bezpečnosti 

výrobku nebo činností (např. přetápění lokálního spotřebiče nad jeho povolenou mez). 

 Provede neodborně montáţ rozvodu horkého vzduchu 

 Provozovatel provozuje spalinovou cestu bez revizní zprávy  

 Provozovatel neprováděl kontroly a čištění spalinové cesty  

14.3.2 Odpovědnost na revizním technikovi 

Odpovědnost je na revizním technikovi z následujících důvodů: 

 Pokud si provozovatel nechá spalinovou cestu posoudit a revizní technik vydá revizi 

spalinové cesty se závěrem, spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého 

provozu VYHOVUJE  

 Revizní technik vypracuje revizní zprávu, která není v souladu s platnými právními 

předpisy (např. chybí technická zpráva – viz Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o 

podmínkách poţární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv). 

14.3.3 Odpovědnost na staviteli 

Odpovědnost je na staviteli z následujících důvodů: 

 Realizační firma převezme písemně zodpovědnost za zhotovenou stavbu z hlediska 

poţární ochrany a toto prohlášení předá reviznímu technikovi spalinových cest (např. 

skryté mezistropní konstrukce, tesařské konstrukce apod.). Nedostatečně nebo 

neodborně provedená izolace teplovzdušných rozvodů  

 Stavební úpravy mající vliv na spalinové cesty po provedené revizi spalinových cest 

(např. provedení hořlavého obkladu komínového tělesa) 

14.4 Revize spalinové cesty 

Je posouzení spalinové cesty, při které se posuzuje stavební část, funkčnost, bezpečný provoz 

a odvod spalin do volného ovzduší. Při stavbě, opravě nebo rekonstrukci spalinové cesty musí 

být dodrţeno několik norem, z nichţ základními normami jsou ČSN 73 4201 (Komíny a 

kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv) a ČSN EN 1443 (Komíny 

- všeobecné poţadavky).  

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je drţitelem 

ţivnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň 

a) revizním technikem komínů, 
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b) specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, 

c) revizním technikem spalinových cest 

Revize spalinové cesty se provádí: 

 před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po kaţdé stavební úpravě komína, 

 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, 

 před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv; za výměnu spotřebiče se 

nepovaţuje výměna spotřebiče stejného výrobce a stejného typového označení, 

 po komínovém poţáru, 

 při vzniku trhlin ve spalinové cestě v důsledku sedání podloţí, porušení únosnosti 

stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jakoţ i při vzniku podezření na 

výskyt trhlin ve spalinové cestě. [10] 

Při revizi se kontroluje řada skutečností, jako např. úplnost technické dokumentace a 

soulad spalinové cesty s touto dokumentací a provozuschopnost spalinové cesty. O výsledku 

revize spalinové cesty sepíše odborně způsobilá osoba (revizní technik komínů, revizní 

technik spalinových cest nebo specialista bezpečnosti práce - revizní technik komínových 

systémů) revizní zprávu spalinové cesty, jejíţ nedílnou přílohou je technická zpráva. 

Doporučuje se technickou zprávu doplnit výpočtem, pokud nebyl výpočet součástí projektové 

dokumentace. Revizní zpráva se předá stavebníkovi nebo jím pověřené osobě. [10] 

Vzor revizní a technické zprávy je uveden v příloze A této diplomové práce 
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15  závěr 

Primárním cílem diplomové práce bylo poukázat na konstrukční chyby a vady, ke 

kterým můţe dojít při realizaci výstavby krbů z hlediska poţární bezpečnosti.  

V úvodních kapitolách nás práce seznámila se základními konstrukčními prvky krbu 

s otevřeným i uzavřeným ohništěm. Dále byly krby rozděleny podle architektonického 

hlediska na krby stěnové, volně stojící a v posledních letech nejčastěji uţívané krbové vloţky.  

V další části byl vysvětlen princip teplovzdušných rozvodu, který funguje dvěma 

způsoby. Prvním je sytém teplovzdušných rozvodů se samotíţným oběhem a druhý systém je 

zaloţen na nuceném oběhu teplého vzduchu pomocí ventilátoru. Z těchto poznatků vycházela 

další kapitola, která krby rozdělila podle způsobu předávání tepla. 

Následují kapitoly zabývající se napojením krbu na komínovou sestavu a normativními 

poţadavky na krby vycházející z normy ČSN 73 4230 - krby s otevřeným a uzavíratelným 

ohništěm a poţadavky na spalinovou cestu, které řeší norma ČSN 73 4201 - komíny a 

kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 

Jedním z hlavních přínosů diplomové práce je kapitola řešící chyby a vady vznikající 

při realizaci výstavby krbů, které mohou zapříčinit poţár. Mezi konstrukční chyby, které jsem 

analyzoval, patří zejména nesprávné napojení komínového pláště ke komínové vloţce, 

nesprávně provedené rozvody teplého vzduchu a také chybějící nebo nedostatečně provedená 

izolace víceplášťového komínu.  

U nesprávného napojení komínového pláště na komínovou vloţku docházelo k vedení 

tepla z teplovzdušné komory po komínovém plášti, kde můţe teplota komínového pláště 

dosáhnout aţ 350°C. Při dlouhodobém působení takové teploty můţe dojít k tepelné 

degradaci hořlavé hmoty a sníţení její teploty vznícení. Jako vhodné opatření bylo navrţeno 

zabezpečit vnější komínový plášť tak, aby nedošlo k vytvoření tepelného mostu umoţňující 

vedení tepla, dále zamezit, aby vnější komínový plášť byl sveden do teplovzdušné komory a 

byl ukončen přesně v místě přechodu do teplovzdušné komory a oddělen tepelnou izolací.  

Další závaţnou chybou byly nesprávně provedené teplovzdušné rozvody. Zde 

docházelo nejčastěji k poţáru vlivem instalace rozvodů horkého vzduchu v blízkosti 

hořlavých materiálů nebo konstrukcí. Poţadavky zamezující nebezpečí vzniku poţáru stanoví 

ČSN 73 0872 – ochrana staveb proti šíření poţáru vzduchotechnickým zařízením.  

Posledním konstrukčním nedostatkem byla nedostatečně provedená izolace 

víceplášťového komínu, u které dojde k jejímu  sesunutí a vedení tepla po vnějším 

komínovém plášti. Následkem toho dochází v místě chybějící izolace k překročení normou 
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povolené teploty a při dosaţení teploty vznícení okolních hořlavých konstrukcí hrozí 

nebezpečí poţáru. Stejná situace nastává v případě zcela chybějící izolace na víceplášťovém 

komínu způsobené lidským faktorem. K preventivnímu opatření proti vzniku poţáru lze 

vyuţít normu ČSN 73 4201, která stanoví poţadavky na tloušťku, fyzikální a materiálové 

vlastnosti tepelné izolace. 

Jedním z cílů práce bylo uvést stručný statistický přehled počtu poţárů způsobenými 

krby v ČR za rok 2010. Nejdříve jsem zjišťoval počty poţárů, způsobenou škodu a počet 

zraněných osob u poţárů od topidel a nevhodné konstrukce komínů. Za rok 2010 došlo 

celkově k 242 poţárům, které způsobili přímou škodu cca 42 mil. Kč. Při poţárech od krbu 

bylo zaznamenáno 25 zranění osob a ţádné úmrtí. Nejčastější příčinou poţáru bylo nesprávné 

umístění nebo instalace topidla (84). Následovala nevhodná konstrukce komínu (71) a 

technická závada (55). Jelikoţ SSU statisticky sleduje pouze poţáry od topidel obecně, 

zjišťoval jsem prostřednictvím krajských vyšetřovatelů poţárů jednotlivých krajů v celé ČR 

počty poţárů způsobených přímo krby. Za rok 2010 došlo v celé ČR celkem k 54 poţárům. 

Praktická část diplomové práce se zabývala měřením teplot na povrchu víceplášťového 

nerezového komínu. Měřením jsem zjišťoval teplotu přímo na kouřovodu, dále pak na 

víceplášťovém nerezovém komínu opatřeného tepelnou izolací a pro názorné porovnání teplot 

také na víceplášťovém nerezovém komínu s chybějící izolací. Teplota na kouřovodu se 

pohybovala od 230-250 °C. Ze srovnání teplot na víceplášťovem komínu s izolací a 

s chybějící izolací, jsme mohli pozorovat patrný rozdíl teplot. S tepelnou izolací byla 

maximální teplota 52 °C a u chybějící aţ 115 °C. Tato teplota jiţ můţe při dlouhodobém 

působení na hořlavé konstrukce, nacházející se v bezprostřední blízkosti komínového pláště 

způsobit pokles jejich teploty vzníceni a následně poţár. U výkonnějších krbových vloţek a 

při intenzivním topení můţe teplota v místě chybějící izolace dosahovat daleko vyšších 

hodnot. 

Poslední kapitola se zabývala stanovením právní zodpovědnosti osob při vzniku poţáru 

od krbu. Problematiku stanovení odpovědnosti jsem řešil formou konzultací a získaných 

názorů od vybraných dotčených subjektů (HZS, revizní technik, soudní znalec apod.). Na 

základě získaných informací a názorů od těchto subjektů jsem stanovil odpovědnost osob při 

vzniku poţáru od krbu do několika různých variant, tzn. za jakých podmínek je zcela 

jednoznačná odpovědnost na provozovateli krbu, kdy nese odpovědnost revizní technik a za 

jakých okolností musí počítat s odpovědností za vznik poţárů stavitel krbu. Cílem nejenom 

této kapitoly, ale i celé práce je dát podnět k zapracování této problematiky do legislativy 

přehledným a jednoznačně vypovídajícím způsobem. 
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Obr. Vzor revizní zprávy spalinové cesty 
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Obr. Vzor technické zprávy 
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Příloha B 

 

Tabulka naměřených teplot na nerezovém víceplášťovém komínu 

 

  teplota povrchu [ C]  

Čas [min.] 
na 

kouřovodu 
s izolací 

chybějící 
izolace 

1 33 22 22 

2 42 22 22 

3 63 23 23 

4 77 23 23 

5 97 23 23 

6 134 23 24 

7 161 23 24 

8 174 23 29 

9 181 24 31 

10 190 28 33 

11 210 28 34 

12 225 29 35 

13 226 31 36 

14 230 31 35 

15 230 32 37 

16 229 34 41 

17 229 34 43 

18 232 35 46 

19 230 37 49 

20 231 38 52 

21 232 39 54 

22 232 41 57 

23 230 41 69 

24 232 43 72 

25 230 45 73 

26 232 45 75 

27 231 47 75 

28 232 45 79 

29 233 46 81 

30 233 46 81 

31 231 48 80 

32 229 49 83 

33 233 48 84 

34 233 49 91 

35 240 50 94 

36 244 48 103 
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37 245 48 108 

38 242 49 109 

39 240 49 108 

40 245 50 114 

41 250 50 115 

42 248 50 114 

43 242 51 114 

44 242 51 115 

45 239 52 113 

46 237 50 111 

47 234 50 108 

48 235 51 108 

49 232 50 108 

50 229 50 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


