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MEJTSKÝ, M. Komínová tělesa – Komíny a kouřovody z hlediska požární ochrany. 

Bakalářská práce, Ostrava, VŠB-TU, FBI, 2011, 41 s. 

 

Předmětem této práce je popis a vyhodnocení komínů a kouřovodů z hlediska 

požární ochrany, tj. seznámení s konstrukcemi komínových těles a jejich vývojem a 

vyhodnocení stavu právních předpisů zabývajících se problematikou komínových těles. 

Tato práce se také zabývá pohledem do statistiky požárovosti komínových těles v České 

republice.  

Dále jsou popsány skutečnosti a zkušenosti, které jsem získal při výkonu státního 

požárního dozoru na úseku stavební prevence a vyšetřování požárů u HZS Karlovarského 

kraje. Popisuji principy a stavy, které mohou při užívání komínů nastat. Navrhuji opatření 

ke snížení požárovosti a případné změny právních předpisů zabývajících se problematikou 

komínových těles.  
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MEJTSKÝ, M. Chimmney Bodies – Chimney and Flues from the Point of View of Fire 

Protection. Bakalářská práce, Ostrava, VŠB-TU, FBI, 2011, 41 s. 

 

This thesis introduces your structures of chimney bodies and evaluation of the state  

legal enouncement which is dealing with problems of chimney bodies. This thesis also 

putting mind into the statistics which are about firebility of chimney bodies in the Czech 

Republic. 

Next chapter describes my own experiences and facts that I gain from my work as a State 

staircases supervisor on the construction prevention department and during investigation of 

fires for HZS Carlsbad region. One part of thesis is about principles and effects which may 

occure when you use chimney bodies. I even propose measures for reduction firebility and 

changes of legal enouncements which are dealing with problems of chimney bodies.  
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1. Úvod 

 
 Téma Komínová tělesa – Komíny a kouřovody z hlediska požární ochrany jsem si 

vybral z důvodu, že pracuji na oddělení stavební prevence a oddělení kontrolní činnosti a 

vyšetřování požárů u Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a s touto 

problematikou se setkávám při výkonu SPD velice často. Při návrzích spalinových cest ve 

fázi projektové dokumentace, při závěrečných kontrolních prohlídkách, příp. kolaudacích, 

při kontrolách objektů za provozu a také při požárech komínových těles. Vzhledem 

k vydání nového nařízení vlády č.91/2010 Sb. o technických podmínkách požární 

bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a dále s přihlédnutím ke 

skutečnostem, které při výkonu své pracovní náplně zažívám, jsem dospěl k myšlence 

zhodnotit tento stav touto prací. 

Přál bych si, aby výsledky mé práce vnesly alespoň trochu světla do činnosti projektantů, 

stavitelů komínů, odborně způsobilých osob s živnostenským oprávněním v oboru 

kominictví a ostatních osob zabývajících se touto problematikou.   
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2. Rešerše 

 
Při své práci jsem používal následující literaturu: 
 

Sbírkou zákonů České republiky, kde jsem například používal: 

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

Vyhláška č.246/2001 Sb., o technických podmínkách požární ochrany a výkonu státního 

požárního dozoru (o požární prevenci) 

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

komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 

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

pozdějších předpisů 

ČSN 73 4201:2010 (říjen) Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování 

spotřebičů paliv 

ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky (Září 2004) 

Kominický věstník  (druhá polovina roku 2010 a počátek roku 2011) 

K 01-01 Kontrola spalinových cest 

     K 02-01 Vložkování komínů  

 K 03-01 Čištění komínů a kouřovodů 

 

STEINLEITNER, Hans-Dieter , et al. Tabulky hořlavých a nebezpečných látek. 1. vydání. 

Praha : Svaz požární ochrany ČSSR, 1980. 851 s. 

Jedná se o tabulky hořlavých a nebezpečných látek, ze kterým jsem čerpal hodnoty 

požárně technických charakteristik jednotlivých paliv užívaných ke spalování. 

 

V průběhu zpracování jsem absolvoval několik konzultací s obdorníky z oboru 

kominictví, např. diskuze s Ing. Františkem Jiříkem viceprezidentem Společenstva 

kominíků ČR, která byla velikým přínosem pro mou práci. Týkala se právních předpisů a 

nejasností, které se v oblasti vyskytují. Dále jsem diskutoval odborně způsobilými osobami 

s živností v oboru kominictví, které jsou zároveň revizními techniky spalinových cest. 

S těmito osobami jsem probíral záležitosti týkající se praktické stránky mé práce. 

V neposlední řadě bych zmínil schůzky s výrobci komínových systému, kde bych uvedl 

například firmy JEREMIAS CZ a.s., Krby Koutecký, která provádí výstavbu krbů 

kachlových kamen, ale také se zabývá výstavbou komínů, jejich údržbou, revizemi a 



3 
 

kontrolami. Společnost Schiedel, a.s., u které jsem absolvoval seminář týkající se 

spalinových cest. A také jsem čerpal ze zkušeností kolegů vykonávajících státní požární 

dozor na Krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a také 

s kolegy z Ministerstva vnitra Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky, kteří mi velice pomohli se získáváním podkladů pro vypracování části statistika.     
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3. Historický vývoj 

 
Komín, jako odvod spalin, je znám již mnoho století a po celou dobu prochází 

svým vývojem. V dávných dobách, kdy se člověk naučil rozdělávat oheň a využíval ho ve 

svých příbytcích, ale vznikl problém, kam se štiplavým kouřem, který vznikal hořením a 

trápil obyvatele příbytku. Jako první patrné známky komína jsou díry, případně průrvy 

v jeskyních. V pozdějších dobách jednoduché otvory ve střešních konstrukcích tehdejších 

objektů.  

Jak se zdokonalovala zručnost člověka, objevily se zmínky o komínech tvořených 

dřevěným případně dřevo-hlinitým průduchem. S přihlédnutím k množství požárů bylo 

toto řešení postupem času nevyhovující. Přistoupilo se ke zděným komínům. Ty byly 

prvotně stavěny  z kamenného zdiva a postupem času, jak pokračoval vývoj stavebnictví, 

se začaly používat materiály na principu pálených hlinitých cihel. Důvodem byla i změna 

druhu spalovaných hmot. Původně člověk používal dřevo, které posbíral, ale postupem 

času, jak se začal zdokonalovat a za pomoci nástrojů, se naučil kácet stromy a štípat dřevo, 

které pak používal jako palivo. Později, s příchodem uhlí, vznikaly vyšší požadavky na 

komínová tělesa z důvodu vyšší výhřevnosti spalovaného materiálu.   

V tomto období člověk využíval jednovrstvého komína. Až v druhé polovině 20 

stol. začal člověk klást vyšší důraz na rychlou a jednoduchou výstavbu. Začaly se vyrábět 

komínové tvarovky a dílce, které také prošly svým vývojem a postupně se zdokonalovaly.  

I v dnešní době je největší požadavek na jednoduchou a rychlou výstavbu.  

Svým vývojem prošly i spotřebiče, které se ke komínovým tělesům připojují. U 

spotřebičů na tuhá paliva se v dnešní době běžně dosahuje účinnosti spotřebiče kolem 80% 

a u spotřebičů na plynná paliva se dostáváme k účinnosti topidla až k hodnotě 95%. Hoření 

pobíhá za vyšších teplot a tím vznikají i vyšší požadavky na kouřovody a komínová tělesa. 

V některých případech dosahuje teplota spalin vycházejících ze spotřebiče do spalinové 

cesty řádově jen hodnot kolem 40° C. Této teploty dosahujeme zejména u spotřebičů na 

plynná paliva, kde vývoj pokročil do fáze využití i odváděných spalin, které předehřívají 

topná media, případně TUV. 
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4. Konstrukční řešení 

 
 V dnešní době se trend využívání lokálních tepelných spotřebičů opět navrací. 

S tím přichází i vyšší využívání komínů v ČR. Vzhledem k vývoji dnešních materiálů jsou 

komínové systémy na vysoké úrovni. Na českém trhu je mnoho výrobců a dovozců, ale 

nabídka se moc neliší, jedná se o různé obchodní názvy pro obdobné výrobky a zařízení.  

Klasické komíny vyzdívané z plných pálených cihel se nestaví, výstavbu touto 

klasickou metodou je možné provádět, ale je nutné užití keramické vložky, případně 

plechových trub pro dosažení hladké stěny komínového průduchu. Vývoj předběhl jejich 

vlastnosti a v dnešní době se s velkou oblibou využívají komíny montovaných skládacích 

systémů. Montované systémy se skládají z vnějšího pláště, který je tvořen betonovou 

tvarovkou, ve které je vložená minerální izolace na bázi minerální vaty. Uvnitř je vložena 

keramická vložka, která tvoří samotný průduch komínového tělesa. Zděné komíny mají 

jednu nevýhodu, s jejich umístěním se musí počítat již ve fázi projektu a jejich pozdější 

vestavování do objektu je poměrně komplikované. Důvodem je, že zděné komíny (komíny 

montovaných systémů) potřebují betonový základ.  

Dále je na trhu varianta, která je schopná stejně dobře odvádět spaliny, ale 

nevyžaduje pevný základ. Nemusí se s ní počítat ve fázi projektu a je možně ji jednoduše 

dodělat i případně po ukončení výstavby. Konstrukce komínového tělesa je tvořena dvěma 

nerezovými plechovými troubami, mezi nimiž je vložena izolace z minerální vaty, 

případně se může jednat o variantu, kde je z vnější strany plechová trubka, v níž je vložena 

minerální izolace, ve které je vložena keramická trubka tvořící samotný průduch 

komínového tělesa. 

4.1. Dělení komínových těles 
 
Komín – staticky nezávislá část stavby, která slouží k odvodu spalin do volného prostředí 

Kouřovod - staticky závislá konstrukce na konstrukci objektu, ve kterém je umístěn  

Tepelný spotřebič – zařízení sloužící přeměně hořlavé látky na tepelnou energii 

 

4.1.1. části komína 

• sopouch – místo pro připojení tepelného spotřebiče 

• vymetací dvířka – slouží k čištění komínového tělesa nejčastěji  

v podstřešním prostoru  
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• vybírací dvířka – slouží k vybírání tuhých částí případně zkondenzovaných  

částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového tělesa po čištění 

• ústí komína – nejvyšší část komínového tělesa, kde spaliny opouští  

komínový průduch a přecházejí do volného ovzduší 

• komínová vložka – část komína, které se užívá při rekonstrukci komínového tělesa  

pro zlepšení vlastností komínového tělesa. 

• půdice – nejnižší část komínového tělesa 

• stříška – krycí stříška nad ústím komínového tělesa sloužící k omezení pronikání 

povětrnostních vlivů do komínového tělesa 

 

4.1.2. umístění komínového tělesa: 

• vnitřní – vedou uvnitř objektu 

• vnější – vedou vně objektu jako samostatně stojící, případně po fasádě 

 

4.1.3.  velikosti průduchu   

• neprůlezné - úzké o ploše průřezu 0.04 m² 

• střední o ploše průřezu větší než 0.04 m² do plochy 0.225 m²  

• průlezné – o ploše průřezu větší než 0.225 m², při dodržení nejmenší velikosti  

jedné strany 450 mm. 

 

4.1.4. počtu komínových průduchů v komíně 

• jednotlivé – komínové těleso obsahuje pouze jeden komínový průduch 

• sdružené – komínové těleso obsahuje dva a více průduchů 

 

4.1.5.  počtu vrstev 

• jednovrstvý – konstrukce průduchu je zároveň konstrukcí celého komína 

• vícevrstvý – konstrukce průduchu komínového tělesa je obalena alespoň jednou  

další vrstvou např.: je obezděná nebo vložena do betonová tvarovka – viz. dále 

systémové komíny. 
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4.1.6. druh materiálu konstrukce komínového tělesa 

Při stanovení materiálu konstrukce komínového tělesa se za rozhodující považuje 

konstrukce samotného průduchu komínového tělesa. Dle normy ČSN 734201:2010 je 

dělení následující: 

• keramické 

• betonové 

• kovové  

• plastové  

• jiné 

 

Mezi jiné se řadí především zděné komíny z klasických zdících materiálů - plných 

cihel pálených na vápeno-cementovou maltu, případně z kamenných kvádrů (varianta 

k vidění na starých hradech a zámcích v období gotiky).  Zděné komíny se využívali velice 

hojně a v dřívějších dobách se konstrukce komínového tělesa nezřídka využívala jako 

podpěrná konstrukce pro stropní, případně střešní konstrukci. Takže i v dnešní době se 

setkáváme poměrně často s komínovými tělesy, do kterých jsou zazděné dřevěné trámy 

stropní konstrukce nebo trámy podpírají části krovu. Tato problematika bude řešena v části 

této práce s názvem vady a závady. 

 

4.1.7. Systémové komíny 

Systémové komíny – dle rozdělení podle normy pro navrhování komínů a 

kouřovodů by se daly zařadit mezi keramické případně plechové. Jedná se o komíny, které 

se skládají z několika vrstev v závislosti na druhu spalin, které mají odvádět. Nejznámější 

variantou je asi třísložkový komín, který se skládá ze základní tvarovky, která je nejčastěji 

litá z keramzit-betonu, případně jiné obdoby lehčeného betonu. V této tvarovce je prostor, 

do kterého se vkládá minerální izolace a dále je zde prostor samotného průduchu, který je 

nejčastěji tvořený keramickou trubkou, případně kovovou trubkou, která slouží pro odvod 

spalin. Základní betonové tvarovky se vyrábějí v mnoha obměnách a je možná jedno 

průduchová až tří průduchová varianta komínového tělesa. Dále mohou tvarovky 

obsahovat dutiny pro větrání objektu, do kterých je možné zapojit například digestoř nebo 

odtah nuceného větrání přirozené nevětraných prostor.  
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4.1.8. typ spotřebiče dle druhu spalované látky 

• tuhá paliva – jedná se o hořlavé tuhé látky, zejména rostlé dřevo, uhlí hnědé a  

černé, brikety a biomasu 

• kapalná paliva – jedná se o topné oleje všech kategorií, případně o naftu  

• plynná paliva – jedná se o propan butan, případně zemní plyn 

 

4.1.9. průběh svislé osy komínového průduchu  

• přímé – osa průduchu je svislá 

• nepřímé – osa průduchu se odklání od svislice 

 

4.1.10. Popis komína a jeho částí (obr. č. 1) 

Legenda k obrázku č. 1. 

 

1) komín 

2) spalinová cesta 

3) komínová vložka 

4) izolace 

5) komínový plášť 

6) opláštění komína 

7) komínový úsek 

8) vícevrstvý komín 

9) komínová tvarovka 

10) kouřovod 

11) spotřebič paliv 

 

 

 

 

 

 

 

 

  obr. č.1 řez komínem  
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4.1.11. Komíny s přirozeným a redukovaným odtahem 

Pro zajištění správné funkce topidla, a s tím související zajištění správné funkce 

komínového tělesa, je důležitý přívod vzduchu do topidla. Přívod vzduchu může být 

například přirozený – spotřebič odebírá vzduch (oxidační činidlo) přímo z prostoru, ve 

kterém je umístěn, nejčastěji lokální spotřebiče na tuhá paliva, případně spotřebiče na 

plynná paliva typu karma. Dále máme spotřebiče, které odebírají vzduch pro spalování 

z venkovního prostoru. Tato varianta se užívá u spotřebičů na plynná paliva, nejčastější 

využití je u kotlů v provedení turbo. V tomto případě je přívod vzduchu zajištěn dvojitým 

potrubím, kde se vnitřní prostor využívá k odtahu spalin a prostor mezi trubkami pro 

přívod čerstvého vzduchu z venkovního prostoru. Tyto spotřebiče mají výhodu oddělení 

spalinové komory od vnitřního užitného prostoru. V případě poruchy na spotřebiči, 

případně za jiné mimořádné situace nemůže dojít k úniku spalin do vnitřního užitného 

prostoru. Z tohoto hlediska rozdělujeme spotřebiče:    

• s přirozeným odtahem 

Přirozeného odtahu dosahuje tzv. komínovým efektem, který funguje na principu 

rozdílů tlaků v prostoru sopouchu a ústím komínového tělesa. Pro stanovení ideálního tahu 

se užívá výpočtu, který slouží pro stanovení optimálního rozměru komínového průduchu a 

optimálního výkonu spotřebiče, který je do komínového průduchu zaústěn.  

•  s redukovaným odtahem  

K redukci tahu komína se užívá zařízení na dvou principech, jednak pro zvýšení 

tahu, případně pro omezení tahu komínového tělesa. Jednou z variant je např. vložení 

spalinového ventilátoru, který slouží k urychlení posunu produktů hoření komínovým 

průduchem do volného prostoru. Pro snížení (omezení komínového tahu se využívají 

klapky, které uměle a dle potřeby zužují průměr komínového průduchu pro dosažení 

optimálních podmínek ve spalinové komoře spotřebiče.  
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5. Požárně technické charakteristiky látek sloužících pro 

spalování ve spotřebičích 

5.1. spalované látky 
 

Komínová tělesa dále rozdělujeme podle druhu spalované hmoty ve spotřebiči 

paliv. Níže jsou uvedeny hodnoty požárně technických charakteristik vybraných 

nejužívanějších paliv. Hodnoty jsou převzaté z publikace Tabulky hořlavých kapalin a 

nebezpečných látek. 

 

5.1.1. Spotřebiče na tuhá paliva  

 Spotřebiče na dřevo - smrkové, borovicové, dubové apod. jsou hořlavý materiál 

s teplotou vznícení 270 – 397 ºC a bodem vzplanutí 245 ºC.  Výhřevnost tohoto dřeva je 

12,56 MJ/kg a teplota plamene při hoření dosahuje 900 – 950 ºC. Teplota kouřových 

zplodin je 250 -  290 ºC. 

 Spotřebiče na uhlí - brikety (Sokolovské) se vyrábí lisováním jemně podrceného 

hnědého uhlí bez přidání pojiva na brikety. Vyznačují se vysokou výhřevností až 25 MJ/kg, 

nízkým obsahem popela a síry. Při nakládce musí vykazovat teplotu max. 35 ºC  a při 

okolní teplotě nad 23 ºC nesmí být zakryté nebo může již dojít ke spuštění procesu 

samovznícení.  

 - koks vyrábí se v pecích s nízkým přístupem kyslíku při 

teplotách přes 1000 °C. Základní surovinou pro výrobu je nízkopopelavé nízkosirné černé 

uhlí. Výhřevnost je 29,625 MJ/kg.  

 Spotřebiče na biomasu – jedná se o hmotu organického původu. Části 

rozemletého dřeva, slámy a podobné produkty zemědělského průmyslu, které jsou lisované 

do formy granulek (pelet) nebo do větších dílu nazývaných brikety. Granulované pelety 

vyrobené z agrárních odpadů. Střední velikosti zrna 0,45 mm. Spodní mez výbušnosti při 

inicializaci 9 kJ. Objemová hmotnost 180 kg/m³, teplota vzplanutí 290 °C, teplota vznícení 

430 °C. 

 

5.1.2. Spotřebiče na kapalná paliva 

Spotřebiče na naftu – nafta je hořlavou kapalinou většinou III. třídy nebezpečnosti ve 

smyslu ČSN 65 0201, s bodem vzplanutí vyšším než 55 °C, teplotou vznícení kolem 250 

°C. Teplotu hoření má 150 °C.  
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Spotřebiče na topné oleje –  topný olej je směsí vyšších uhlovodíků, může  

obsahovat přísady například pro snížení tuhnutí v zimních měsících. Dělí se na extra lehký, 

lehký, těžký topný olej s teplotou vzplanutí od 66 – 110 °C 

 

5.1.3. Spotřebiče na plynná paliva  

Spotřebiče na propan-butan – jedná se o směs uhlovodíkových plynů. Plyn je 

bezbarvý hořlavý se slabým zápachem po benzínu, teplotu vznícení má kolem 430 °C, 

výhřevnost propanu je značně vysoká kolem 46 MJ/kg. Dolní mez výbušnosti je stanovena 

na  hodnotu 1,4 obj.% a horní mez výbušnosti je udávána na 11,2 obj.% ve směsi se 

vzduchem. 

Spotřebiče na zemní plyn – největší součástí tohoto plynu je metan cca 90% ve 

směsi s dalšími příměsmi. Metan má teplotu vznícení 537 °C ve spojení s ostatními 

příměsmi bude záležet na konkrétní koncentraci, výhřevnost má kolem 49 MJ/kg. Dolní 

mez výbušnosti je stanovena na 5 obj.% a horní mez výbušnosti na 15 obj.% ve směsi se 

vzduchem. 

5.2. Hoření 
 
 Jedná se o oxidačně-redukční reakci za vývoje  tepla,světla a zplodin hoření. Za 

ideálních podmínek je nutné pro hoření dodržet poměr jednotlivých prvků hořlavého 

souboru, který obsahuje hořlavou látku, oxidační činidlo a iniciační zdroj. Každá složka 

souboru musí být v optimální koncentraci, v případě, že tomu tak není, , dochází 

k nedokonalému hoření nebo žhnutí, případně nedochází k hoření.   

  

5.2.1. Druhy hoření 

• dokonalé – např. hoření plynu na volném prostranství. Dokonalým hořením dochází 

pouze k vývoji oxidu uhličitého a vodní páry. 

• nedokonalé  - při objektových požárech se většinou jedná o hoření nedokonalé 

Nedokonale můžou hořet např. zásobníky ropy, kde není optimální poměr mezi 

hořlavou látkou a oxidantem  Při nedokonalém hoření vznikají zplodiny hoření 

schopné dalšího hoření, plyny nebo tuhé částice. Dále vzniká např. oxid uhelnatý, 

který je jedovatý a ve směsi se vzduchem výbušný. Při hoření plastů vzniká 

kyanovodík, ultrajedy a další nebezpečné látky. 
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• explosivní – hoření probíhající formou výbuchu, které se rozděluje na detonační a 

deflagrační. Detonační hoření je rychlejší s větší silou. Deflagrační hoření probíhá 

v řádu pod hranicí rychlosti zvuku.  

5.3. Produkty hoření 
 

Hořením vzniká teplo, světlo, kouř, hořením nemohou vzniknout nespálené plyny 

hořlavé nespálené plyny i nehořlavé plyny a tuhé nespálené části. Při hoření dochází 

k přeměně hořlavé látky na výše zmíněné produkty hoření.  

 

5.3.1. Kouř  

Ve všech případech hoření se setkáváme s kouřem, který je někdy pouze 

zanedbatelnou častí a jindy je jednou z nejvíce obsažených složek. Záleží na tom, co a 

jakým způsobem hoří. Kouř obsahuje různé plyny např. oxid uhličitý, oxid uhelnatý, 

chlorovodík, organické kyseliny, dále obsahuje tuhé částice, vodní páru.   

 

5.3.2. Saze 

Jednou ze složek produktů hoření jsou pevné částice, které nazýváme saze. Níže 

jsou uvedeny požárně technické charakteristiky sazí. Saze jsou v tomto případě brány jako 

surovina pro další výrobu a počítá se s jejich skladováním v nehořlavých nádobách. Saze, 

které se usazují ve spalinové cestě, mají obdobné požárně technické charakteristiky, ale je 

nutné počítat s tím, že jejich vlastnosti se mohou lišit v závislosti na druhu spalované látky, 

na množství vody obsažené ve spalované látce, na množství oxidačního činidla, které je 

přítomno při hoření a v neposlední řade na teplotě hoření a druhu hoření, dokonalé – 

nedokonalé. 

Saze – vzniklé nedokonalým spalováním těžkých topných olejů, ropy a dehtů kamenného 

uhlí mají následující hodnoty: 

• Hustota: 1900 kg/m³ 

• Výhřevnost: 15000 – 28000 kJ/kg 

• Bod hoření: 180 °C 

• Teplota vznícení: 240 – 400 °C 

• Teplota žhnutí: 210 °C 

• Saze mají sklon k chemickému samovznícení při styku s vodou, rostlinnými oleji 

nebo oxidačními prostředky. 
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• Vhodné hasivo: Tříštěná voda se smáčedly, těžká, střední a lehká pěna. 

Neplatí pro hašení komínových požárů, kde dochází k hoření sazí, ale za trochu jiných 

podmínek. Tato problematika je rozebrána dále. 

 

6. Právní předpisy v České republice 

 

6.1. Zákony  
 

V ČR je nastaven demokratický právní systém. Co není zákonným nařízením 

občanovi zakázáno je povoleno.  Problematika komínů, kouřovodů a spalinových cest je 

řešena následujícími zákony: 

• zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů 

• zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 

• zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 

6.2. Vyhlášky a nařízení vlády 
 
 Dále byly vydány prováděcí vyhlášky a nařízení vlády k jednotlivým zákonům. 

Problematiku komínů, kouřovodů a spalinových cest řeší následující: 

• vyhláška č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (o požární prevenci) – prováděcí vyhláška k zákonu o 

PO 

• vyhláška č.111/1981 Sb., o čištění komínů – zrušena ke dni 31.12.2010 

• nařízení vlády č.91/2010 Sb. o technických podmínkách požární ochrany při 

provozovaní komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. – prováděcí předpis k zákonu o 

PO 

• nařízení vlády č.278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. – 

prováděcí  předpis k zákonu o živnostenském podnikání 
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6.2.1. Vyhláška ministerstva vnitra č. 111/1981 Sb., o čištění komínů byla zrušena dne 

31.12.2010 

 
Tato vyhláška byla prováděcím právním předpisem, který byl vztažen k § 30 odst. 3 

zákona č.18/1958 Sb., o požární ochraně, který byl nahrazen zákonem č.133/1985 Sb., o 

požární ochraně. 

Vyhláška se vztahovala na vlastníky, správce, uživatele budov, na uživatele spotřebičů a na 

organizace zajišťující kominické práce. Tato vyhláška zavedla pojem kominický podnik, 

jako jedinou organizaci, která se starala o komíny a kouřovody. 

 V § 3 odst. 1 byly definovány povinnosti správce objektu, v němž jsou zapojeny 

spotřebiče paliv do komínových průduchů.  

Například: 

• umožnit bezpečný a volný přístup ke komínům 

• připravit nádoby z nehořlavého materiálu na vyjmuté saze 

• odstranit závady zjištěné kominickým podnikem 

• zajistit nepoužívání komínů a spotřebičů paliv u nichž byla zjištěna závada 

kominickým podnikem 

• označit nepoužívané komíny 

• zajistit náčrtek komínových průduchů 

• požadovat zkoušení komínů při změně druhu paliva nebo změnou spotřebiče  

   

V odst. 2 téhož paragrafu byly uvedeny povinnosti uživatele spotřebičů paliv, který 

odpovídal pouze za spotřebič paliv a dále pnil některé povinnosti podle písm. b) téhož 

odstavce.  

V § 4 byly stanoveny povinnosti kominického podniku, který své práce prováděl 

pouze ve svém určeném obvodu. Při každém čištění komínového tělesa zároveň prováděl 

kontrolu komínových těles. Toto se týkalo pouze komínů, do nichž jsou zapojeny 

spotřebiče na tuhá paliva. U spotřebičů na plynná paliva kominický podnik prováděl pouze 

kontrolu jejich stavu. 

 

Povinnosti kominického podniku byly: 

• čištění komínů ve stanovených lhůtách 

• zkoušení komínů 
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• čištění kouřovodů u spotřebičů s výkonem vyšším než 50 kW, čištění kouřových 

tahů kotlů na paliva pevná, kapalná a plynná, vybírání sazí z komínových sběračů 

• upozornění uživatele spotřebičů na nehospodárnost užívaného zařízení 

• oznámování národnímu výboru závady komínů a spotřebičů paliv, které zjistil při 

čištění a zkoušení v případech, kdy se nedohodne se správcem objektu na lhůtě 

k jejich odstranění. 

 

Při čištění dále kontroloval: 

• zda stavebním provedením komínů a umístěním dřevěných součástí stavby nebyla 

ohrožena požární bezpečnost objektu, zejména při prostupech komínů půdními 

prostory a střechou. 

• zda byl zajištěn bezvadný průchod pro vymetací stroje a zda závady zjištěné při 

předchozím čištění byly odstraněny 

• zda byl pracovníkům kominického podniku zajištěn bezpečný přístup ke komínům 

 

Po provedeném čištění, kontrole, případně při provedené kontrole před započetím 

užívání, vydával kominický podnik potvrzení. 

V § 5 se hovoří o vypalování komínů. Vypalování komínů bylo umožněno provádět 

pouze u komínů zděných. Při provádění vypalování museli být přítomni minimálně dva 

pracovníci kominického podniku. Správce objektu byl povinen tuto skutečnost ohlásit 

alespoň 3 dny dopředu místnímu národnímu výboru, který učinil případná, vhodná 

opatření. 

 

Lhůty pro čištění komínů viz Tab. č. 1  

 

 Druh spotřebiče 

Výkon spotřebiče Tuhé Kapalné Plynné 

s komínovou 

vložkou 2 

 

do 50 kW 

 

6 

 

6 

bez komínové 

vložky 6 

Nad 50 kW 4 4 4 
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U objektů sloužících k rekreaci se spotřebiče s výkonem do 50 kW, pokud nejsou 

celoročně užívány, čistí nejméně jednou za rok. 

Saze nahromaděné ve sběrací části komínového průduchu se musí vybírat u 

spotřebičů s výkonem nad 50 kW při každém čištění, v ostatních případech jednou za rok. 

 

6.2.2. NV 91/2010 Sb., o podmínkách požární ochrany při provozu komínů, kouřovodů a 

spotřebičů paliv 

 
Toto nařízení vlády je prováděcím předpisem k zákonu o PO a nahrazuje vyhlášku 

111/1981 Sb., o čištění komínů, která neodpovídala dnešním požadavkům pro užívání. Rok 

jejího vzniku je ještě hluboko za minulého režimu a od dané doby se v této problematice 

mnohé změnilo a vyhláška nebyla schopná na dané změny reagovat. Také druhy 

spalovaných hmot prošli vývojem, zvýšily se výkonnosti připojených spotřebičů na 

komínová tělesa, zejména z hlediska účinnosti spotřebičů. Nařízení vlády zmírňuje 

požadavky na čištění spalinových cest, dále upravuje a přesněji definuje odborně způsobilé 

osoby pro výkon čištění a provádění kontrol a revizí spalinových cest.  

Toto nařízení se vztahuje na spalinové cesty o vnitřním průduchu do 800 mm a o 

stavební výšce do 60 m a o jmenovitém výkonu do 1 MW připojeného spotřebiče.  

Dále zavadí nový pojem kontroly spalinové cesty. Kontrolu spalinové cesty může 

provádět odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru 

kominictví. Odborně způsobilou osobou v tomto smyslu se rozumí osoba, která má 

vystavený živnostenský list v oboru kominictví ve smyslu zákona č.455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na nařízení vlády 

278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.  

 

Kontrola spalinové cesty se provádí: 

• posouzením bezpečných vzdáleností hořlavých konstrukcí, materiálů a předmětů od 

konstrukce komínového tělesa, kouřovodu a připojeného spotřebiče – bezpečné 

vzdálenosti hořlavých hmot od spalinové cesty jsou vyřešeny výše.  

• posouzením požární bezpečnosti a provozuschopnosti komína – prostup 

komínového tělesa stavebními konstrukcemi, zejména vodorovnou a střešní 

konstrukcí. Posouzením technického stavu komínu, degradace materiálu vlivem 

povětrnostních vlivů, špatná, příp. nedostatečná údržba spalinové cesty, drolení 

svislých i vodorovných spár v případě zděného komína. Nedodržení 
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technologického postupu v případě užívání montovaných komínových systémů. 

Provozuschopností se v tomto případě rozumí volnost spalinové cesty, dále slouží-

li spalinová cesta k účelu, ke kterému byla navržena. 

• posouzení volného přístupu k provozním částem komínového tělesa – ústí 

komínového tělesa, vymetací, vybírací otvory, kontrolní místa. 

 

Čištění spalinové cesty 

Čištění spalinové cesty opět provádí výše zmíněná odborně způsobilá osoba, ale 

oproti předchozím právním předpisům je zde možnost formy čištění svépomocí, kterou 

předchozí předpisy nepovolovaly. Pouze u spotřebičů na tuhá paliva s jmenovitým 

výkonem do 50 kW včetně. Čištění se provádí kominickým nářadím např. obrázek č.2. Při 

čištění se odstraňují pevné usazeniny po stěnách spalinové cesty, na lapači jisker a provádí 

se vybírání pevných znečišťujících částí, nahromaděných užíváním spotřebiče a čištěním 

spalinové cesty, v neúčinné výšce komínového průduchu. Pro spotřebiče na plynná paliva 

platí to stejné, jen se v tomto případě nevyskytuje tolik pevných znečišťujících částí, ale 

v komínovém průduchu vzniká kondenzát, který se zachytává v jímce nebo je odváděn do 

kanalizace.  

 

obr. č. 2 kominický strojek 
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Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty 

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty jsou stanoveny v příloze 1 výše zmíněného 

nařízení. Dále jsou v příloze 1 stanoveny lhůty vybírání pevných znečišťujících částí 

z neúčinné výšky komína. Příloha je dělena dle výkonu spotřebiče na spotřebiče 

s výkonem do 50 kW včetně a nad 50 kW. Dále dle druhu spalované hmoty připojeného 

spotřebiče, na spotřebiče na tuhá, kapalná a plynná paliva. Konkrétní lhůty jsou uvedeny v 

tabulce č. 2, převzaté z NV. 

 

Revize spalinové cesty 

Revize spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, ve smyslu nařízení vlády, 

která je zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce- revizním 

technikem komínových systémů nebo revizním technikem spalinových cest.  

Revize spalinové cesty se provádí 

• před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína 

• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv 

• před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv 

• po komínovém požáru 

• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve 

spalinové cestě 
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tab. č. 2 Lhůty pro provádění kontrol, čištění a vybírání pevných znečišťujících částí nebo 

kondenzátu ze spalinové cesty dle NV 
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6.3. České technické normy 
 

ČSN se v oblasti komínů rozdělují jakov jiných oblastech do základních skupin, na 

zkušební, hodnotové a projektové. Dle zkušebních norem se provádí zkoušení jednotlivých 

komponentů a výrobků určených k montáži v průběhu výstavby. Předmětem těchto norem 

je stanovení minimálních požadavků pro dané výrobky a zkoušení jejich mezních stavu při 

vystavení vlivu extrémních podmínek. Při těchto zkouškách se stanoví normové hodnoty, 

dle kterých se postupuje při návrhu stavby v projekční fázi. 

 

6.3.1. Zkušební normy 

Mezi zkušební normy zabývající se problematikou komínů například patří: 

• ČSN EN 1457 Komíny  - Pálené/ Keramické komínové vložky – Požadavky a 

zkušební metody 

• ČSN EN 1806 Komíny – Pálené / Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny – 

Požadavky a zkušební metody 

• ČSN EN 13063-1+A1 Komíny – Systémové komíny s pálenými keramickými 

vložkami – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při 

vyhoření sazí.  

• ČSN EN 13063-2+A1 Komíny - Systémové komíny s pálenými keramickými 

vložkami – Část 2: Požadavky a zkušební metody v mokrém provozu. 

• ČSN EN 14471 Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky 

a zkušební metody.  

 

6.3.2. Projektové normy 

Projektové normy jsou všeobecná technická pravidla určená pro navrhování 

jednotlivých konstrukcí v objektu. Normové hodnoty jsou pro projektanty závazné 

v případě, že se na ně odkazuje právní předpis. Rozhodne-li se projektant stavby provést 

návrh stavby  odlišně od normových hodnot, což je možné pouze v případě, že zpřísňuje 

normové požadavky, vystavuje se v tu chvíli riziku, že stavbu neúměrně prodraží. Proto je 

tato varianta možná pouze po dohodě s investorem stavby a provádějící stavební firmou. 

V opačném případě, kdy nedodrží minimální normové hodnoty, se vystavuje riziku, že 

stavba nebude schválena ze strany orgánů státní správy. Existuje varianta, která se 

v poslední době v určité míře rozšířila, jedná se o možnost expertizního posudku týkající se 
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konkrétního řešení, kdy zpracovatel normy zpracuje expertizní posudek, kde zhodnotí 

konkrétní případ a ve většině případů napíše expertizní posudek pro zadavatele s kladným 

vyjádřením, případně navrhne dílčí opatření a stavbu je možné za daných podmínek 

realizovat. Tato varianta je časově náročnější, ale ve většině případů je expertizní posudek 

ze strany orgánů státní správy schválen. Dle mého názoru je tato varianta svým způsobem 

protichůdná proti stavu, který je v ČR nastaven. Máme-li jasně stanovená pravidla, 

nevidím důvod, proč by mělo být někomu povolováno odchylovat se od minimálních 

normových hodnot. 

 

6.3.3. ČSN 73 4201:2010 (říjen) Komíny a kouřovody – Navrhování provádění, a 

připojování spotřebičů paliv 

Předmětem této normy jsou základní pravidla a možné varianty pro navrhování, 

provádění spalinových cest a připojování spotřebičů paliv. Norma řeší běžně užívané 

komíny, spalinové cesty a spotřebiče paliv, nevztahuje se na volně stojící průmyslové 

komíny. 

  Norma nahrazuje ČSN 73 4201:2008, z důvodu změn evropských technických 

norem zavedených do soustavy ČSN v oblasti odvodu spalin kouřovodem a komínem do 

volného ovzduší. Dále dochází ke sjednocení s evropskými předpisy v této oblasti a k 

doplnění příloh o materiálové požadavky pro ČR. 

 

6.3.4. Minimální požadavky pro navrhování komínových těles.  

Při navrhování komínového tělesa je nutné, aby se projektant s investorem dohodl 

na určitém druhu spotřebiče, na jeho výkonu a druhu spalované látky. Dalším důležitým 

faktorem je umístění spotřebiče v návaznosti na přívod vzduchu. Komíny se navrhují podle 

druhu provozu, v jakém budou provozovány. Může se jednat o suchý nebo mokrý provoz, 

dále se dělí dle tlakových poměrů na spotřebiče s přirozeným odvodem spalin, přetlakové 

nebo vysokotlaké. Toto všechno by měl projektant vyřešit ve fázi projektové dokumentace.  

 

Montáž 

Postup při montáži komína musí být podrobný a zdokumentovaný. Je nutné, aby 

montáž komínového tělesa prováděly proškolené osoby. V dnešní době výrobci 

komínových těles kladou důraz na kvalitu a mají-li výrobci certifikovaný výrobek, dbají na 

to, aby provedení na stavbě bylo v souladu s technologickými postupy dle návodu výrobce 
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pro zachování předepsaných vlastností. V opačném případě výrobci komínů neručí za 

kvalitu odvedené práce a nelze uplatňovat záruku. 

 

Užívání 

 Tato norma se zabývá i povinnostmi provozovatelů spalinových cest, revizemi, 

lhůtami kontrol a čištěním spalinové cesty. Všechny tyto hodnoty jsou definovány právním 

předpisem, jedná se o výše zmiňované nařízení vlády, a v případě, že jsou definované 

rozdílně, postupuje se podle právního předpisu.  

 

6.3.5. ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky (Září 2004) 

  Tato norma souvisí s ČSN 73 4201:2010. V normě je konkrétnější řešení 

spalinových cest, jejich dělení podle tříd tlakových, teplotních, odolnosti proti kondenzátu, 

proti korozi a proti vyhoření sazí. Také jsou tu řešeny vzdálenosti hořlavých konstrukcí od 

komínového pláště.  

Norma dále rozšiřuje řešení označování komínů. Základní požadavek na 

označování komínů vychází z ČSN 73 4201:2010. Tato norma požaduje označení každého 

komínového tělesa, kde požaduje informace o výše zmíněných třídách komínového tělesa. 

Dále by se na komínu měli uvádět další důležité informace jako například tepelný odpor, 

požární odolnost, mrazuvzdornost, tlakovou ztrátu a odolnost proti působení větru.  

Ze své praxe mohu uvést, že na označování komínů nejsou prováděcí firmy vůbec 

zvyklé a jsou na tuto závadu při výkonu státního požárního dozoru upozorňovány. Trochu 

s podivem je, že na daný komín mají vystavenou zprávu o revizi spalinové cesty 

potvrzenou odborně způsobilou osobou ve smyslu NV, i když jedním z bodu revize 

spalinové cesty je kontrola označení.  

V této oblasti se vykytuje nepřeberné množství norem, dále si uvedeme jen několik: 

• ČSN EN 1857+A1 Komíny – Konstrukční díly Betonové komínové vložky 

• ČSN EN 516:2006 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro 

přístup na střechu – Lávky, plošiny a stupně  

• ČSN EN 15287-2:2009 Komíny- Navrhování, provádění, a přejímka komínů – Část 

1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv 

 



23 
 

6.3.6. Technická pravidla Komíny a kouřovody 

Technická pravidla - Komíny a kouřovody vydalo Společenstvo kominíků ČR. 

Jedná se o třídílnou publikaci, která obsahuje nejdůležitější pokyny pro běžné občany, 

komínky, odborně způsobilé osoby ve smyslu NV. 

• K 01-01 Kontrola spalinových cest 

• K 02-01 Vložkování komínů  

• K 03-01 Čištění komínů a kouřovodů 

Jedná se o soubor technických pravidel, která slučují minimální požadavky 

z jednotlivých předpisů do přehledných publikací, kde jsou do nejmenších detailů popsány 

postupy u jednotlivých typů spotřebičů dle spalované hmoty a také dle možných druhů 

komínů.  

Výše zmíněné právní předpisy, normy a technická pravidla nastavují minimální 

požadavky na spalinové cesty a pro připojování spotřebičů paliv. V této oblasti se dosáhlo 

jistého pokroku v úrovni předpisů. Bohužel skutečnosti, se kterými se setkám v běžném 

životě, hovoří o nedostatcích způsobených lidským faktorem, který nelze ovlivnit žádným 

právním předpisem, nařízením ani technickým doporučením.  

 

6.3.7. Zhodnocení 

NV je velkým posunem od výše zmiňované vyhlášky 111/1981 Sb., o čištění 

komínů. Provozovatelé komínů a kouřovodů by si měli uvědomit skutečnost, že starat se o 

řádný stav komínů a kouřovodů je tradiční povinnost uživatele objektu už z dob Rakouska-

Uherska. Vzhledem ke skutečnosti, jak jsou provozovatelé komínů a kouřovodů 

rozhořčeni, svědčí o tom, že svých povinností při provozování si nejsou zcela vědomi. 

Dále je nutné si uvědomit, že povinnosti vyplývající z právních předpisů, jsou nastaveny 

zejména pro jejich vlastní bezpečnost, ochranu majetku. Ať už se jedná o majetek jejich 

vlastní nebo o majetek okolních nemovitostí v sousedství. Z přiložené tabulky je patrné 

zmírnění požadavků pro čištění spalinových cest u nejčastěji užívaných spotřebičů na tuhá 

paliva s výkonem spotřebiče do 50 kW užívaných v celoročním provozu, kde se snížil 

požadavek na čištění o polovinu, a právním předpisem je povoleno provádět tuto činnost 

svépomocí. Dále je v právním předpisu stanovena povinná kontrola spalinové cesty s tím, 

že tuto činnost musí provádět odborně způsobilá osoba ve smyslu NV. Oproti předchozímu 

stavu se jedná o úsporu finančních prostředků provozovatelů těchto spotřebičů. Při 

schvalovacím procesu a s příchodem účinnosti tohoto nařízení se objevovaly hlasy 

nelibosti a odsouzení na stranu neekonomičnosti pro běžné provozovatele zmíněných 



24 
 

spotřebičů. Tyto hlasy vznikaly z řad médií a dle mého názoru byly neadekvátní a 

nepodložené. Provedeme-li posouzení četnosti předepsaných povinných kontrol a čištění 

dojdeme k závěru, že jednoznačně se předepsaný počet snížil. Také se zavedla možnost 

čištění svépomocí. Dříve dle vyhlášky 111/1981 Sb., o čištění komínů, byla povinnost 

čistit komín s napojeným spotřebičem na tuhá paliva s jmenovitým výkonem do 50 kW 

šestkrát za rok a to vždy za účasti zaměstnance kominického podniku. Dnes je předepsaný 

počet čištění při celoročním provozu stejného spotřebiče stanoven na počet tří čištění za 

období jednoho roku a v tomto případě je možné tuto činnost provádět svépomocí, pouze 

je nutné pozvat alespoň jednou za období jednoho roku odborně způsobilou osobu, ve 

smyslu NV . 

Dále nastal posun s definováním odborně způsobilých osob. Ta byla dříve 

definována jako kominický podnik ve smyslu organizace, která zaměstnávala jednotlivé 

osoby, ale ty vždy vykonávaly práci pod hlavičkou kominického podniku. Dnes se situace 

změnila, je definována odborně způsobilá osoba a tou se rozumí daná konkrétní osoba 

vykonávající živnost v oboru kominictví. Ta nese odpovědnost za odvedenou práci. Za 

přínos a úspěch lze určitě označit i povinnost kominíků oznamovat závady na příslušné 

orgány státní správy, čímž je možné eliminovat podvodné a nebezpečné jednání 

nezodpovědných osob. 

 

6.3.8. Připomínky k NV 91/2010 Sb., o technických podmínkách požární ochrany při 

provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 

 

Období jednoho roku – „Období jednoho roku“ je pojmem z přílohy č. 1 NV. Právní 

výklad, vyložený po spolupráci s právním oddělením Kanceláře ředitele HZS 

Karlovarského kraje a konzultací s ostatními kolegy, je následující: „Období jednoho 

roku“ je časový úsek od 1.1. do 31.12. daného roku, což je dle mého názoru pojem sice 

určitý, ale dává veliký prostor pro manipulaci s lhůtami konání kontrol a čištění 

spalinových cest. Má-li majitel objektu provádět kontrolu a čištění jedenkrát za období 

jednoho roku, má možnost provést tuto kontrolu a čištění v lednu jednoho roku například 

2011 a následující kontrolu a čištění spalinové cesty až prosinci roku 2012 a stále splňuje 

povinnost dle NV. V případě, že dojde ke komínovému požáru a daná záležitost bude 

řešena oddělením vyšetřování požáru a odpovědná osoba za stavebně technický stav 

objektu při podání vysvětlení uvede, že předmětné čištění a kontrolu spalinové cesty chtěl 

provést v následujícím týdnu, nebude moc správní orgán na úseku požární ochrany uložit 
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sankci za neplnění povinností na úseku požární ochrany. Tato skutečnost není řešena ani 

v ostatních částech zmíněného nařízení ani jiných částech právních předpisů. 

 

Opatření: Jednoduchým řešením daného problému je stanovit dobu konkrétněji, 

například na období 12 měsíců, nebo stanovit doby trvání jednotlivých kontrol, kdy by tuto 

lhůtu platnosti kontroly stanovovala odborně způsobilá osoba při provedené kontrole na 

základě právního předpisu. 

 

Čištění svépomocí 

Jak bylo výše zmíněno, je možné u určitého druhu spalinových cest napojených na 

určitý druh spotřebiče provádět čištění spalinové cesty svépomocí. V tomto případě vzniká 

problém pro vyšetřovatele požáru řešícího přestupek na úseku požární ochrany a to je 

komínový požár. Pokud provozovatel daného zařízení předloží všechny předepsané 

doklady dle zmíněného NV a přesto došlo k události komínového požáru. Ke komínovému 

požáru může dojít např. u spotřebiče na tuhá paliva určeného výhradně pro dřevo. Při 

používání nedostatečně proschlého rostlého dřeva dochází při hoření k vysokému vývoji 

tuhých znečišťujících částí, které se usazují a hromadí v prostoru spalinové cesty a 

postupem času může dojit k jejich vznícení.  

Dle mého názoru je na vině uživatel, který má dle § 1 výše zmíněného nařízení 

vlády povinnost počínat si tak, aby při provozu komínu a kouřovou, spalinové cesty a 

spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. A uživatel se tímto způsobem nechoval 

k topení užíval palivové dřevo, které nemělo předepsanou vlhkost dle návodu výrobce. 

Výrobce tyto požadavky definuje v návodu použití nebo jiné obdobné dokumentaci 

výrobce k danému výrobku nebo zařízení.  

 

6.4. Odpovědnost za škodu 
 

6.4.1. Právní předpisy řešící problematiku 

 Na úvod si uvedeme ustanovení z právních předpisů, řešících problematiku 

odpovědnosti za škodu při komínových požárech.  

Základní povinnosti fyzických osob uložené ustanovením  § 17, odst. 1 písm. a) 

zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů „ Fyzická osoba je 

povinna  počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při používání tepelných, 
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elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání 

hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či 

jiným zdrojem zapálení“, v návaznosti na  § 43 odst. 1 vyhlášky, „Komíny a kouřovody se 

udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při 

provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve 

lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním předpisem.“ 

Vyhláška v § 43 odst. 2 zní: „ V případě skladování hořlavých látek v půdních 

prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího 

povrchu komínového tělesa.“    

NV § 1 odst. 1 „Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu 

(spalinová cesta) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požárů.“  

Na právnické a podnikající fyzické osoby se vztahuje § 5 odst. 1 písm. c) zákona o 

PO „Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny, dodržovat technické podmínky a 

návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobku nebo činnosti.“ 

Dále je stanovena povinnost dle zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

§12 povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečištění v písm. f) zní  

zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství 

vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů, a to nejméně 

jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady do 2 měsíců od jejich zjištění, pokud se s 

obecním úřadem nedohodnou jinak; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících 

tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo 

kapalná paliva od  jmenovitého tepelného výkonu 11 kW; za oprávněnou osobu se 

považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví“ 

 

6.4.2. Příklady 

Odpovědnost za škodu při požárech komínových těles se dá rozdělit do několika 

částí pro názornost je naznačeno pár modelových situací. Předpokladem je, že komín byl 

postaven v souladu s předpisy a byl řádně uveden do provozu. 

 

1) Majitel předmětný objekt (předpokládejme dům) pronajímá uživateli. Tyto dvě 

osoby mají mezi sebou uzavřenou platnou smlouvu, ve které jsou stanoveny jejich práva a 

povinnosti. V případě, že dojde k mimořádné události vychází se z této smlouvy např. 
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v případě komínového požáru. Za situace, kdy tento vztah není smluvně ošetřen nese 

odpovědnost za stav spalinové cesty majitel objektu.   

 

2) Spotřebič je namontován v prostoru, například bytová jednotka v osobním 

vlastnictví majitele, ale celý dům je ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek 

bytového domu. V tomto případě je za topidlo a kouřovod odpovědný majitel 

(předpokládáme, že je shodný s uživatelem) bytové jednotky, ale za komínové těleso, 

respektive část spalinové cesty od sopouchu po ústí, je odpovědné Společenství vlastníků 

jednotek, pokud není smluvním vztahem ošetřeno jinak.  

 

3) Majitel je zároveň uživatelem objektu a odpovídá za stavebně technický stav 

objektu, v našem případě konkrétně spalinovou cestu.  

 

Ve všech třech vyjmenovaných případech, kdy budeme předpokládat, že 

odpovědné osoby budou plnit své povinnosti vycházející z právních předpisů přichází na 

řadu oblast týkající se odborně způsobilých osob. 

Jedná se o případy, kdy ať už majitel, či uživatel po komínovém požáru prokazuje 

své plnění povinností doklady vystavenými odborně způsobilou osobou s živnostenským 

oprávněním v oboru kominictví.  V tomto případě je většinou chyba na straně odborně 

způsobilých osob ve smyslu NV, které neodbornými zásahy do spalinové cesty nebo 

nedostatečným způsobem provedly kontrolu spalinové cesty, případně svým nedbalostním 

chováním porušila povinnosti při provozování živnosti kominictví. Za těchto podmínek  je 

na vině osoba, která prováděla danou činnost, na kterou vystavila předepsanou 

dokumentaci ve smyslu  NV. Může se jednat o revizní zprávu, nebo zprávu o kontrole a 

čištění spalinové cesty.  

Fyzická osoba, která provede u užívané spalinové cesty čištění svépomocí za 

podmínek stanovených NV, respektive v Technických pravidlech, a přesto dojde k požáru 

komínového tělesa, je na vině osoba, která čištění prováděla. Vzhledem k situaci, že došlo 

k požáru tuhých znečišťujících částí v prostoru spalinové cesty, nekonala tato osoba svou 

činnost důkladně. Při čištění spalinových cest svépomocí se postupuje dle návodu výrobce, 

případně dle technologického postupu, například dle TPK-01-03 Komíny a kouřovody 

(Spalinové cesty) – Čištění spalinových cest. Dále je nutné brát v potaz kapitolu 7.2. 

Závady zapříčiněné užívání nevhodného paliva, která popisuje skutečnosti, které mají 

návaznost na výše zmíněnou problematiku.  
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6.4.3. Minimální vzdálenosti hořlavých hmot od konstrukcí komínů 

 Základní zmínka ohledně vzdálenosti hořlavých hmot od konstrukcí komína je v § 

43 odst. 2 Vyhlášky, kde je stanoveno: „ V případě skladování hořlavých látek v půdních 

prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího 

povrchu komínového tělesa.“ Dále je tato problematika rozebrána v kodexu norem požární 

bezpečnosti. A v neposlední řadě se problematikou zabývají výrobci jednotlivých systémů  

komínových těles, vzhledem k rozmanitosti jednotlivých systémů komínových těles a při 

uvádění na trh jsou výrobci povinni své systémy zkoušet v autorizovaných zkušebnách. 

Z těchto zkoušek vznikají protokoly o zkouškách. Jedním z těchto protokolů je stavebně 

technické osvědčení, ve kterém lze zjistit minimální vzdálenosti hořlavých hmot od 

konstrukce komínového tělesa pro daný konkrétní výrobek.  

 

7. Vady a závady 

 
V této části mé práce bych se chtěl zabývat závadami, které se vyskytují na 

spalinových cestách. Dále bych chtěl alespoň obrazně přiblížit úroveň odvedené práce 

některých odborně způsobilých osob s živnostenským oprávněním v oboru kominictví, se 

kterými jsem se setkal. 

7.1. Závady zapříčiněné chováním majitele nebo uživatele objektu 
 
 Nejčastěji se jedná o znemožnění přístupu na střechu k vybíracím a vymetacím 

otvorům nebo nedodržení bezpečné vzdálenosti skladovaných hořlavých látek od 

komínového tělesa.  

7.2. Závady zapříčiněné užíváním nevhodného paliva 

  
V případě spotřebičů na tuhá paliva je nejčastější závadou užívání špatného paliva. 

Nebudeme-li řešit extrémní případy, kdy provozovatel spotřebičů na tuhá paliva, spaluje 

komunální odpad, PET lahve, pneumatiky a podobně, tak se dostáváme do situace 

používání spotřebičů na tuhá paliva s využitím běžných tuhých paliv učených k vytápění. 

Může se jednat o spotřebiče na dřevo. Zde nastává problém s obsahem vlhkosti 

v palivovém dřevu. V případě dlouhodobějšího topení vlhkým až mokrým dřevem dochází 

k vysokému vývoji tuhých znečišťující částí, které kondenzují po stěnách spalinové cesty, 

kde se po její celé délce usazují a vytvářejí povlak. V případě stálého spalování 
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neproschlého dřeva se vrstva nánosů ve spalinové cestě může vytvořit řádově během 

několika týdnů. Dle konzultace s odborně způsobilou osobou se živnostenským 

oprávněním v oboru kominictví jsou známy případy, kdy doba od vyčištění po komínový 

požár byla pouze 14 dní. Jen pro ukázku obrázek č. 4 nečištěný vyvložkovaný komín po 

ročním užívání uvedený  7.5.1.       

  

7.3. Závady vzniklé při výstavbě 
 
 Mezi tyto závady lze zařadit zazděný dřevěný trám stropní konstrukce nebo nosné 

konstrukce krovu například obr. č. 3  zazděný trám v komínovém tělese a plastové 

kanalizační potrubí. 

Dále je častou závadou špatné umístění vybíracího případně vymetacího otvoru, 

který nesmí být umístěn v obytných částech objektu. V dnešní době výstavby rodinných 

domů jednopodlažních nebo dvoupodlažních, ve většině případů bez podsklepení, je 

problém, kam tyto otvory umístit. Projektanti tyto záležitosti v projektových 

dokumentacích též moc neřeší a v případě upozornění, nedokáží tento problém vyřešit. Ze 

zákona o PO vyplývá, že většina objektů rodinných domů je se zastavěnou plochou do 150 

m², alespoň v okrese Karlovy Vary, a tudíž nepodléhají vyjádření dotčeného orgánu státní 

správy na úseku požární ochrany. Stavební úřady se touto problematikou moc nezabývají. 

A co se týká revizních techniků spalinových cest, alespoň v našem okrese, 4 z 5 revizních 

techniků revizi vystaví s kladným výsledkem. Při konzultaci s odborně způsobilými 

osobami s oprávněním provádět revize spalinových cest vyplývá, že některé tyto osoby si 

jsou dané záležitosti vědomy. V případě, že vystaví revizi spalinové cesty, kde konstatují 

tyto závady, se dostávají do sporu s provozovatelem spalinové cesty, který odmítne 

odvedenou práci zaplatit a objedná si daný úkon u jiné odborně způsobilé osoby 

s oprávněním provádět revize, která mu revizi vystaví s kladným závěrem.  

Odborně způsobilé osoby vykonávající svou živnost čestně, mají možnost tuto 

skutečnost uvést do revizní zprávy, případně zprávy o kontrole a čištění spalinové cesty. 

Poté tuto skutečnost oznámit stavebnímu úřadu, případně orgánu vykonávající SPD nebo 

uvádějí do zprávy o provedené kontrole a čištění spalinové cesty, že v době kontroly 

nebylo možné některé prostory kolem spalinové cesty zkontrolovat z důvodu uzavření 

v konstrukci, např. stropní konstrukce u dřevených stropů uzavřených prkenným zákopem 

s nášlapnou vrstvou z plovoucí podlahy.  
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Obr. č. 3 zazděný trám v komínovém tělese a plastové kanalizační potrubí 

 

7.4.1. Oznamovací povinnost  

Obdobný problém nastává s § 6 odst. 3 NV Zde má odborně způsobilá osoba 

povinnost neprodleně oznámit závady a nedostatky zjištěné při kontrole, čištění nebo revizi 

spalinové cesty bezprostředně ohrožující požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek 

osob, které nelze odstranit na místě, místně příslušnému stavebnímu úřadu nebo, v případě 

nedostatků týkajících se požární bezpečnosti, orgánu státního požárního dozoru. Toto je 

dle mého názoru dobrá myšlenka, lze ale očekávat, že v praxi bude většinou ze strany 

odborně způsobilých osob obcházena. V případě, že odborně způsobilá osoba 

s oprávněním provádět revize, kontroly a čištění spalinových cest dojde k závěru, že 

spalinová cesta vykazuje závady nebo nedostatky a uvede tuto skutečnost do revizní 

zprávy, objednatel odmítá tuto službu zaplatit a objedná si jinou odborně způsobilou osobu 

s oprávněním provádět revize, kontroly a čištění spalinových cest, která mu požadovanou 

zprávu vystaví. Původní odborně způsobilá osoba má možnost oznámit tuto skutečnost 

příslušnému správnímu orgánu, ale to nic nemění na situaci, že za odvedenou práci 

nedostane zaplaceno.  
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Dle diskuzí, které jsem při zpracování této práce vedl s odborně způsobilými 

osobami provádějícími jednotlivé činnosti, je patrné, že v případě dojedou-li na místo, 

zjistí závady nebo nedostatky a seznámí s tímto stavem provozovatele spalinové cesty. Po 

dohodě odchází s tím, že provozovatelé ve většině případů nemá zájem o jejich služby a 

objedná si jinou osobu, která předmětný úkon provede se závěrem „bez závad“.  

Této problematice se dále věnuji v závěru této práce, ale navrhuji opatření, stanovit 

organizaci, která bude fungovat ve stylu lékařské komory a bude povinností, pro všechny 

osoby vykonávající živnost v oboru kominictví, být členy této organizace. Dnes je tato 

obdobná organizace ustanovena, jedná se o Společenství kominíků České republiky, kde 

členství je pouze dobrovolné.  

7.5. Závady vzniklé při užívání  
 

7.5.1. Požár komínového tělesa 

Ke komínovému požáru (obr. č. 5) dochází při nedodržování předepsaných lhůt pro 

čištění a kontrolu spalinové cesty nebo při užívání špatného druhu paliva.  

Obecné při spalování paliva ve spotřebiči dochází vývoji produktů hoření v této 

části práce se budu zabývat zejména kouřem, tuhými znečišťujícími částicemi po hoření a 

v neposlední řadě teplem odváděným spalinovou cestou do vnějšího prostředí. Tato 

kapitola se týká zejména spotřebičů na tuhá a kapalná paliva. U plynných paliv se tento 

stav vyskytuje jen zřídka, ale obecně lze říct, že při správném provozu spotřebiče dochází 

k vývoji z největší části vodní páry a oxidu uhličitého.  

Při provozu spotřebičů na tuhá a kapalný paliva dochází k postupnému odhořívání 

spalované látky a výše zmíněné produkty hoření jsou odváděny do vnějšího prostředí. Při 

zatápění ve spotřebiči můžeme předpokládat teplotu spotřebiče shodnou s teplotou prostou 

ve kterém se nachází a teplotu spalinové cesty někde v rozmezí mezi teplotou vnitřního 

prostoru a vnějšího prostředí. K odvodu spalin je využíváno komínového tahu nebo je tento 

základní fyzikální jev přizpůsobován konkrétním podmínkám spotřebiče, zařízeními 

jmenovanými v kapitole 4.1.11.  Při tomto stavu dochází zahřívání spotřebiče a spalinové 

cesty na provozní teplotu a k vyššímu usazování tuhých znečišťujících částí v prostoru 

spalinové cesty. Při běžném provozu spotřebiče a zajištění dostatečného přívodu 

spalovaného vzduchu do spalinového prostoru spotřebiče, dochází k vývoji těchto 

znečišťujících částí také, ale né v takové míře. Největší problém nastává v případě, kdy se 

pro spalování  užívá nevhodné palivo. V případě spotřebičů na tuhá paliva se může jednat 



32 
 

o dřevo s vysokým obsahem vlhkosti, u kapalných paliv se opět jedná v množství vody ve 

spalované kapalině. Dále záleží na množství přiváděného vzduchu. Při těchto mezních 

situacích dochází k vysokému vývoji tuhých znečišťujících částí, které se ukládají v celé 

délce spalinové cestě. Při provozování spotřebičů paliv a spalinových cest tímto způsobem, 

dochází ve velice krátké době k nahromadění tuhých znečišťujících částí (obr. č. 4), 

zmenšuje se průměr spalinové cesty dochází ke snižování tahu komínového tělesa a 

neposlední řadě se zvyšuje riziko komínového požáru. 

 

 

obr. č. 4 Nahromaděné saze u ústí spalinové cesty 

 

Ke komínovému požáru dochází při nahromadění tuhých znečišťujících částí 

v prostoru spalinové cesty, které jsou zahřívány zbytkovým teplem odváděným spalinovou 

cestou. Dochází k uvolňování plynných částí z nahromaděných sazí a v případě 

dlouhodobého topení může dojít ke vznícení tuhých znečišťujících částí v prostoru 

spalinové cesty. Jako iniciační zdroj může sloužit jiskra nebo ke vzplanutí může dojít 

teplotou odváděných spalin.  
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Obr. č. 5 Požár sazí v komínovém tělese 

 
V případě zahoření tuhých znečišťujících částí v komínovém tělese dochází 

k vývoji vysoké teploty řádově kolem 1000°C. Z tohoto důvodu nastává problém u starších 

druhů komínů, které postupným užíváním z materiálového hlediska jistým způsobem 

degradovali. Tato degradace se projevuje drolením stěny spalinové cesty, vypadáváním 

částí zdiva nebo vydrolováním spár tím dochází ke zúžení stěny komínového tělesa, jeho 

snadnějšímu  prohřátí a možnosti přenesení požáru do užívaných prostor vlivem sálavého 

tepla. Případně může dojít vysypání spáry poté se plameny a zplodiny hoření mohou 

přenést opět do užívaných prostor objektu.   

 Následky, kdy dojde k rozšíření komínového požáru mimo spalinovou cestu, bývají 

často velice katastrofální. Jen pro příklad ukázka požáru rodinného domu (obr. č. 6) 

jednalo se historický objekt roubenky. K požáru došlo zahořením dřevěného trámu, 

zazděného v konstrukci komínového tělesa. Škoda uváděná majitelem objektu byla 

400 000 Kč, ale při konzultaci s Památkovým ústavem v Lokti, který dospěl k závěru, že 

škodu nelze vyčíslit ke skutečnosti, že se jednalo o jeden z největších dochovaných objektů 

v Podkrušnohoří vystavěný v tomto stylu.  
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Obr. č. 6 Požár historické roubenky 

 

Hašení komínového požáru 

 

Pro hašení komínového požáru, kdy se jedná pouze o požár, který se nerozšířil 

mimo spalinovou cestu nelze užívat vodu jako hasivo. V případě hašení vodou by se mohlo 

napáchat více škody než užitku. Ve spalinové cestě může být teplota kolem 1000°C při 

hašení vody by mohlo dojít k prudkému ochlazení konstrukce spalinové cesty, která by se 

mohla zbortit. Dále by se ve velice krátkém okamžiku množství vody přeměnilo na vodní 

páru, která má sice dusivý efekt, ale při přeměně vodní páry na vodu zvýší svůj objem 

1700 krát, toto by mohlo mít též desktruktivní následky. Také nelze opomenout skutečnost, 

kdy při hašení požárů, které dosahují takových teplot dochází při použití vody, 

k uvolňování vodíku a opět může dojít k výbuchu. 

    Z výše zmíněných důvodů se pro hašení užívá písek, který se vsypává do ústí 

komínového průduchu a strhává po stěnách nahromaděné hořící, tuhé znečišťující částice 

do neúčinné výšky komínového tělesa, kde je i zároveň dusí, ty jsou poté vybrány přes 
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vybírací otvor. Obdobně se postupuje při strhávání hořících tuhých znečišťujících částí 

nahromaděných po stěnách spalinové cesty pomocí kominického nářadí. Zde je nutné brát 

v potaz vysokou teplotu v prostoru spalinové cesty a volit správná druhy kominického 

nářadí. 

 

8. Statistika 

 
Statistika požárovosti komínových těles 

 V této kapitole, bych chtěl jen pro obraznost nastínit, v jakých hodnotách se řádově 

každý rok setkáváme s komínovými požáry. Dále jaké jsou schopné napáchat škody, které 

druhy objektů dle využití jsou nejvíce postiženy požáry a v neposlední řadě rozdělit počty 

komínových požárů dle iniciačních zdrojů. Získané hodnoty, které v jednotlivých 

tabulkách případně grafech uvádím, jsou získané z MV- GŘ HZS ČR, jedná se o hodnoty 

vztažené na celé území České republiky za období 2006 – 2009. Bohužel statistika za rok 

2010  v období zpracování této práce nebyla vytvořena. Dále bude velice zajímavé 

sledovat, jak se budou pohybovat hodnoty od počátku roku 2011, kdy vešlo v účinnost 

výše zmiňované NV.  

Vzhledem k systému, který je nastaven při statistickém sledování událostí, není 

možné získat celorepublikové hodnoty požárů komínových těles, které byly udržovány a 

provozovatel měl řádně vedenou dokumentaci ke stavbě, a přesto došlo k požáru. A dále 

hodnoty komínových požáru, kde se provozovatel o zařízení nestaral, případně se staral 

nedostatečným způsobem.  

Níže jsou v grafech č. 1 až č. 4. uvedené hodnoty všech požárů na území ČR, počty 

komínových požárů, škody způsobené komínovými požáry a uchráněné hodnoty za 

jednotlivá období. Dále jsou zpracované tabulky příloh č. I až. č. XII, kde jsou uvedeny 

jednotlivé hodnoty.    

  Je patrné, že komínové požáry jsou ročně zastoupeny zhruba z 1/20 všech požárů 

na území ČR. Co se týká statistiky není nijak ohromné číslo, ale podíváme-li se na to 

z druhé strany, tak zhruba 1000krát do roka musí JPO vyjíždět k těmto událostem, z větší 

část jen kvůli zanedbání povinností odpovědných osob. A těmito mimořádnými událostmi 

také vzniká škoda nejen na majetku,  ale dochází i k zraněním a úmrtím. A uvědomíme-li 

si, že většina případů je pouze důsledkem lajdáctví odpovědných osob, které se nechovají 

tak jak by měli, přijdou mi tyto oběti do jisté míry zbytečné.  
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Čísla uvedená u zraněných a usmrcených osob jsou v jistém pohledu neúplná. 

Neobsahují počty osob zraněných či usmrcených, kterým se toto přihodilo nedodržením 

podmínek bezpečného provozu spotřebiče, ale zároveň nedošlo ke komínovému požáru. 

Například: otravy oxidem uhelnatým apod.  

Z toho je patrné, že spotřebiče paliv a komíny mohou mít na svědomí o něco více 

usmrcených a zraněných osob než je uváděno v této práci.  

 

  
 
Graf č.1. Celková požárovost za období 2006 - 2009 
 

 
 
Graf č.2. Požáry komínových těles za období 2006 – 2009 
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Graf č.3 Uchráněné hodnoty za období 2006 – 2009 
 
 
 
 
 

 
 
Graf č.4 Způsobená škoda komínovými požáry za období 2006 – 2009 
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9. Závěr 

 
 Předmětem této práce bylo zhodnocení stavu předpisů řešících problematiku 

komínů, kouřovodů, spalinových cest a celkově situace v jaké se dnes v oboru kominictví 

nacházíme. Z předchozí kapitoly statistiky požárovosti spalinových cest vyplývá, že za 

sledované období se počet požárů zvyšuje. Vzhledem k této situaci si položme otázku. Je 

vhodné snižovat lhůty kontrol a čištění spalinových cest? Dle mého názoru zrušená 

vyhláška 111/1981 Sb., o čištění komínů jasně definovala lhůty čištění spalinových cest, 

ale dodržování těchto lhůt z hlediska provozovatelů spalinových cest v České republice 

nebylo až tak důsledné. Ze své vlastní praxe a po konzultaci s kolegy z oddělení 

vyšetřování požárů HZS Karlovarského kraje mohu říct asi následující: „Vezmeme-li počty 

požárů komínových těles a rozdělíme-li celkové množství na část, ve které budou 

komínové požáry, u kterých byly předloženy platné doklady respektive kontrola a čištění 

spalinové cesty a komínové požáry, u kterých nebyly předloženy žádné doklady tzn., že 

provozovatel se nestará o stav spalinové cesty dostaneme se k docela závratnému zjištění. 

Odhadem lze říct, že 1/5 komínových požáru je bez viny provozovatele, který se o 

spalinovou cestu stará provádí pravidelné kontroly a čištění spalinové cesty odborně 

způsobilou osobou. Větší část těchto požáru je příčinou nezájmu ze strany provozovatele, 

případně provozovatel prokazuje čištění svépomocí, které nebylo dle dřívějších předpisů 

povoleno“.  

Dle mého odhadu se s přijetím nového právního předpisu a po mediálním kolotoči, 

který byl v průběhu schvalování vyvolán si spousta provozovatelů uvědomí své povinnosti 

a budou této problematice věnovat více pozornosti než doposud.  

 Dále přichází problém s odborně způsobilými osobami, které jsou poměrně jasně 

definované v novém nařízení vlády. V České republice se stale vyskytuje určité procento 

odborníků, kteří se nazývají kominická provozovna, kominický mistr apod. V tomto směru 

by chtělo aby zafungovaly jiné orgány státní správy, né jen stavební úřad a orgán 

vykonávající SPD. Například živnostenský úřad by mohl konat kontroly těchto 

provozovatelů živností. Zjišťovat stavy těchto osob, jaké činnosti tyto osoby provádějí a 

jaké mají oprávnění k výkonu. Dále by bylo vhodné uveřejnit seznamy odborně 

způsobilých osob s živnostenským oprávněním v oboru kominictví. V dnešní době jsou 

uveřejněny pouze osoby, které jsou členy Společenstva kominíků České republiky.  

 Poměrně často se při výkonu státního požárního dozoru setkávám s prací, kterou 

odvedly tyto osoby a úroveň odvedené práce je chvílemi až žalostná. 
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V České republice je organizace zabývající se touto problematikou jedná se o Společenství 

kominíků České republiky, ale příslušnost k této organizaci, která má svou úroveň provádí 

školení a odborné semináře k dané problematice, je zcela na dobrovolnosti jednotlivý osob. 

A i v případě, že jsou osoby vykonávající činnost v oboru kominictví z organizace 

Společenstva kominíků ČR vyloučeni mohou svou činnost vykonávat nadále. Pouze 

odevzdají razítka, které má Společenstvo kominíků sjednocené, nechají si vyrobit své 

vlastní, případně začnou opět užívat razítka z dob dřívějších a dále pokračují ve své 

činnost, i když byli ze Společenstva kominíků vyloučeni pro neodborně provedené práce 

při výkonu své činnosti. 

 Stav právních předpisů je dle mého názoru na dobré úrovni, ale dostáváme se do 

fáze, že problém nastává u osob, kteří kominictví jako živnost vykonávají. Jak už bylo 

jednou v této práci zmíněno žádný právní předpis, nařízení vlády ani technická pravidla 

nezmůže nic s osobami, kteří si tuto činnost vykonávají po svém a argumentují lety 

vykonané praxe. Tyto osoby, by si měli uvědomit, že vývoj jde dopředu technologie se 

mění a je potřeba, aby se zvyšovala i jejich odbornost. A co je nejdůležitější jde při výkonu 

jejich povolání o lidské životy.    
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Bakalá ská práce – Komínová t lesa – Komíny a kou ovody z hlediska požární ochrany Michal Mejtský 2011 

 

Prostory 
objekt  Druhy objekt  

Po et Prostory 
objekt  

P ímá 
škoda 

Uchrán
no 

Po . 
Zran. 

Po . 
Usmr. 

komínové 
t leso        

 rodinné domky ur ené výhradn  k bydlení (220) 460 5407,6 86136 2 0 

 typové bytové domy (210) 73 63 3200 0 0 

 netypové bytové domy (211) 72 454,6 9739 0 0 

 rekrea ní chaty a chalupy rodinné (163) 33 3025 7720 1 0 

 netypové bytové domy sloužící zárove  ke službám (213) 22 100 700 0 0 

 rodinné domky sloužící zárove  k výrob , službám, obchodu i (221) 10 502,8 1500 0 0 

 ostatní a nezat íd né (990) 8 0 50 0 0 

 zem d lské usedlosti (230) 7 1 1200 0 0 

 

rodinné domky ur ené výhradn  k bydlení (220), rodinné domky 
ur ené výhradn  k bydlení (220) 5 10 5000 0 0 

 jiné (239) 4 0 0 0 0 

 opušt né budovy a objekty ur ené k demolici (540) 4 0 400 0 0 

 typové bytové domy sloužící zárove  ke službám (212) 4 25 0 0 0 

 hájenky a lesovny (231) 3 10 2100 0 0 

 provizorní chatky (557) 3 67 830 0 0 

 typové bytové domy (210), typové bytové domy (210) 3 50 0 0 0 

 budovy a objekty v generální rekonstrukci (531) 2 20 2700 0 0 

 budovy chemické a farmaceutické výroby (311) 2 3 160000 0 0 

 netypové bytové domy (211), netypové bytové domy (211) 2 350 1000 0 0 

 ostatní budovy pro spole né ubytování a rekreaci (169) 2 10 90 0 0 

 budovy hutní výroby, budovy t žby a úpravy paliv a rud (315) 1 0 0 0 0 

 budovy výroby spot ebního zboží (312) 1 50 2800 0 0 

 jídelny, restaurace a kavárny, bary, kluby, tane ní sály, (172) 1 0 0 0 0 

 kostely, kláštery a jiné církevní objekty (191) 1 1 0 0 0 

 k lny, d evníky, stodoly, kurníky, chlévy ap. (551) 1 0 0 0 0 

 ostatní provizoria (559) 1 2 20 0 0 

 strážní domky (232) 1 0 0 0 0 

 typové bytové domy (210), netypové bytové domy (211) 1 0 0 0 0 

 ubytovny (161) 1 5 10 0 0 

Celkem z komínové t leso  728 10157 285195 3 0 

       

P íloha . I.  Rozd lení požár  dle druhu objektu 2006 



Bakalá ská práce – Komínová t lesa – Komíny a kou ovody z hlediska požární ochrany Michal Mejtský 2011 

 

Druhy objekt  Po et  Prostory objekt  P ímá škoda Uchrán no Po . Zran. Po . Usmr. 
rodinné domky ur ené výhradn  k bydlení (220) 460 654 64200 1 0 

typové bytové domy (210) 96 134 10356 0 0 

netypové bytové domy (211) 59 50 4080 0 0 

ostatní a nezat íd né (990) 39 0 50 0 0 

rekrea ní chaty a chalupy rodinné (163) 24 5656 7510 0 0 
rodinné domky sloužící zárove  k výrob , 
službám, obchodu i (221) 8 63,9 2300 0 0 

zem d lské usedlosti (230) 8 0 3660 0 0 
netypové bytové domy sloužící zárove  ke 
službám (213) 7 0 0 0 0 

jiné (239) 6 450 300 0 0 

hájenky a lesovny (231) 4 0 600 0 0 
jídelny, restaurace a kavárny, bary, kluby, tane ní 
sály, (172) 4 220 3500 0 0 
opušt né budovy a objekty ur ené k demolici 
(540) 3 10 500 0 0 
typové bytové domy sloužící zárove  ke službám 
(212) 3 0 200 0 0 
budovy garáží osobích, nákladních a 
spec.vozidel, autobus , (341) 2 150 27000 0 0 
ostatní a nezat íd né (990), ostatní a nezat íd né 
(990) 2 0 0 0 0 

provizorní chatky (557) 2 200 20 0 0 

hotely, motely, motoresty, botely (160) 1 5000 25000 4 0 

k lny, d evníky, stodoly, kurníky, chlévy ap. (551) 1 0 0 0 0 

maringotky (550) 1 0 20 0 0 
netypové bytové domy (211), netypové bytové 
domy (211) 1 35 5 0 0 
obchodní prodejny, p íru . sklady, trvalé prodejní 
stánky (171) 1 0 0 0 0 
ostatní budovy pro spole né ubytování a rekreaci 
(169) 1 0 0 0 0 
provizorní šatny, p evlékárny, umývárny, WC 
(556) 1 10 50 0 0 

P íloha . II. (1. ást) Rozd lení požár  dle druhu objektu 2007 



Bakalá ská práce – Komínová t lesa – Komíny a kou ovody z hlediska požární ochrany Michal Mejtský 2011 

 

Prostory 
objekt  Druhy objekt  

Po et Prostory 
objekt  

P ímá 
škoda 

Uchrán
no 

Po . 
Zran. 

Po . 
Usmr. 

komínové 
t leso        

 

rodinné domky ur ené výhradn  k bydlení (220), rodinné domky 
ur ené výhradn  k bydlení (220) 1 0 0 0 0 

 správní budovy, pen žní ústavy /mimo pošt - viz kód 331/ (150) 1 43 1 0 0 

 strážní domky (232) 1 0 400 0 0 

 typové bytové domy (210), typové bytové domy (210) 1 5 5 0 0 

 

typové bytové domy (210), typové bytové domy (210), typové bytové 
domy (210) 1 5 5 0 0 

 ubytovny (161) 1 0 0 0 0 

Celkem komínová t lesa 740 12685,9 149762 5 0 
       

      
 



Bakalá ská práce – Komínová t lesa – Komíny a kou ovody z hlediska požární ochrany Michal Mejtský 2011 

 

Prostory 
objekt  Druhy objekt  

Po et Prostory 
objekt  

P ímá 
škoda 

Uchrán
no 

Po . 
Zran. 

Po . 
Usmr. 

komínové 
t leso        

 rodinné domky ur ené výhradn  k bydlení (220) 569 3421,5 77690 4 0 

 typové bytové domy (210) 96 164 16742 0 0 

 netypové bytové domy (211) 59 176 6900 0 0 

 ostatní a nezat íd né (990) 34 0 500 0 0 

 rekrea ní chaty a chalupy rodinné (163) 26 5419 11025 2 0 

 rodinné domky sloužící zárove  k výrob , službám, obchodu i (221) 20 0 2105 0 0 

 typové bytové domy sloužící zárove  ke službám (212) 7 0 0 0 0 

 hájenky a lesovny (231) 6 90 4500 0 0 

 jídelny, restaurace a kavárny, bary, kluby, tane ní sály, (172) 6 95 4450 0 0 

 netypové bytové domy sloužící zárove  ke službám (213) 5 0 0 0 0 

 jiné (239) 4 0 0 0 0 

 opušt né budovy a objekty ur ené k demolici (540) 3 150 600 0 0 

 ostatní budovy pro spole né ubytování a rekreaci (169) 3 310 6050 0 0 

 provizorní chatky (557) 3 9,5 35 2 0 

 budovy strojírenské výroby (314) 2 0 0 0 0 

 k lny, d evníky, stodoly, kurníky, chlévy ap. (551) 2 70 150 0 0 

 zem d lské usedlosti (230) 2 0 0 0 0 

 kotelny a výtopny /kotle s výkonem nad 50kW/ (320) 1 10 0 0 0 

 

k lny, d evníky, stodoly, kurníky, chlévy ap. (551), k lny, d evníky, 
stodoly, kurníky, chlévy ap. (551) 1 115 2500 0 0 

 ostatní budovy pro kulturu, osv tu a t lovýchovu (149) 1 0 0 0 0 

 provizorní dílny (554) 1 0 1000 0 0 

 

rodinné domky ur ené výhradn  k bydlení (220), rodinné domky ur ené 
výhradn  k bydlení (220) 1 0 0 0 0 

 tovární kotle, vysoké komíny, pozemní objekty dol , kou ové (514) 1 5 2500 0 0 

 typové bytové domy (210), typové bytové domy (210) 1 0 0 0 0 

Celkem z komínové t leso 854 10035 136747 8 0 

      
 

P íloha . III. Rozd lení požár  dle druhu objektu 2008 
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Prostory 
objekt  Druhy objekt  

Po et Prostory 
objekt  

P ímá 
škoda 

Uchrán
no 

Po . 
Zran. 

Po . 
Usmr. 

komínové 
t leso        

 rodinné domky ur ené výhradn  k bydlení (220) 695 5497 123530 3 0 

 typové bytové domy (210) 90 142 5680 0 0 

 netypové bytové domy (211) 66 71 50 0 0 

 rekrea ní chaty a chalupy rodinné (163) 38 6888 30004 2 0 

 ostatní a nezat íd né (990) 23 0 0 0 0 

 rodinné domky sloužící zárove  k výrob , službám, obchodu i (221) 16 0 50 0 0 

 jídelny, restaurace a kavárny, bary, kluby, tane ní sály, (172) 9 175 12820 0 0 

 provizorní chatky (557) 8 637,8 330 1 0 

 zem d lské usedlosti (230) 8 0 0 0 0 

 jiné (239) 5 100 200 0 0 

 typové bytové domy sloužící zárove  ke službám (212) 5 0 300 0 0 

 hájenky a lesovny (231) 4 8 0 0 0 

 budovy a objekty v generální rekonstrukci (531) 3 585,5 200 0 0 

 netypové bytové domy sloužící zárove  ke službám (213) 3 0 0 0 0 

 k lny, d evníky, stodoly, kurníky, chlévy ap. (551) 2 35 200 0 0 

 opušt né budovy a objekty ur ené k demolici (540) 2 200 100 1 0 

 

rodinné domky ur ené výhradn  k bydlení (220), rodinné domky 
ur ené výhradn  k bydlení (220) 2 100 2000 0 0 

 

sady, zahrady i osam lé stromy, skleníky, dvory, chov v el a drob 
(632) 2 0 0 0 0 

 ubytovny (161) 2 430 2800 0 0 

 budovy a objekty ve výstavb  (530) 1 15 500 0 0 

 budovy potraviná ské výroby (310) 1 3 10000 0 0 

 budovy výroby spot ebního zboží (312) 1 0 0 0 0 

 

P íloha . IV. (1. ást) Rozd lení požár  dle druhu objektu 2009 

 



Bakalá ská práce – Komínová t lesa – Komíny a kou ovody z hlediska požární ochrany Michal Mejtský 2011 

 

Prostory 
objekt  Druhy objekt  

Po et Prostory 
objekt  

P ímá 
škoda 

Uchrán
no 

Po . 
Zran. 

Po . 
Usmr. 

komínové 
t leso        

 budovy výroby spot ebního zboží (312) 1 0 0 0 0 

 budovy výroby stavebních hmot (313) 1 0 0 0 0 

 hotely, motely, motoresty, botely (160) 1 0 0 0 0 

 hrady a zámky (190) 1 0 10000 0 0 

 

netypové bytové domy (211), netypové bytové domy (211), 
netypové bytové domy (211) 1 5 200 0 0 

 obchodní domy (170) 1 0 0 0 0 

 obchodní prodejny, p íru . sklady, trvalé prodejní stánky (171) 1 40 0 0 0 

 ostatní budovy pro spole né ubytování a rekreaci (169) 1 250 0 0 0 

 samostatné strážnice, vrátnice, kancelá e ap. (552) 1 0 250 0 0 

 tovární kotle, vysoké komíny, pozemní objekty dol , kou ové (514) 1 50 0 0 0 

 typové bytové domy (210), ostatní a nezat íd né (990) 1 0 0 0 0 

 typové bytové domy (210), typové bytové domy (210) 1 50 100 0 0 

Celkem z komínové t leso  997 15282,3 199314 7 0 
       

      
 



Bakalá ská práce – Komínová t lesa – Komíny a kou ovody z hlediska požární ochrany Michal Mejtský 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostory objekt  Iniciator Po et z Prostory objekt  
P ímá 
škoda Uchrán no Po .Zran. Po .Usmr. 

komínové t leso        

 dále nedošet ovaný iniciátor 543 0 103392 0 0 

 jiskra z topidla 73 5784 69366 1 0 

 sálavé teplo 40 1221 45851 1 0 

 povrchové teplo 31 871 18233 1 0 

 jiskra z komína 28 2083 31149 0 0 

 jiskra z popela v etn  jiskry p i pln ní vložek pilin.kamen 4 107 9364 0 0 

 neobjasn ný iniciátor 4 54 6890 0 0 

 jiné 2 37 950 0 0 

Celkem z komínové t leso  728 10157 285195 3 0 
       

        

P íloha . V. Inicia ní zdroje rok 2006  



Bakalá ská práce – Komínová t lesa – Komíny a kou ovody z hlediska požární ochrany Michal Mejtský 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostory objekt  iniciator Po et Prostory objekt  
P ímá 
škoda Uchrán no Po .Zran. Po .Usmr. 

komínové t leso        

 dále nedošet ovaný iniciátor 606 0 36885 0 0 

 jiskra z topidla 46 772 22661 0 0 

 sálavé teplo 26 10470,9 57726 4 0 

 povrchové teplo 24 630 11700 0 0 

 jiskra z komína 23 476 9540 1 0 

 jiskra z popela v etn  jiskry p i pln ní vložek pilin.kamen 12 75 5750 0 0 

 neobjasn ný iniciátor 2 202 1000 0 0 

 jiné 1 60 4500 0 0 

Celkem z komínové t leso  740 12685,9 149762 5 0 
       

       

P íloha . VI. Inicia ní zdroje rok 2007  



Bakalá ská práce – Komínová t lesa – Komíny a kou ovody z hlediska požární ochrany Michal Mejtský 2011 

 

 

Prostory 
objekt  iniciator 

Po et Prostory 
objekt  

P ímá 
škoda 

Uchrán n
o 

Po .Zra
n. 

Po .Usm
r. 

komínové 
t leso       

 dále nedošet ovaný iniciátor 698 0 39392 0 0 

 jiskra z topidla 59 1023 23620 3 0 

 jiskra z komína 41 1872,5 37150 1 0 

 sálavé teplo 24 1165 20080 3 0 

 povrchové teplo 18 5049,5 13015 1 0 

 jiné 4 50 140 0 0 

 

jiskra z popela v etn  jiskry p i pln ní vložek 
pilin.kamen 4 750 600 0 0 

 fyzikáln  chemické /termické/ 2 60 2650 0 0 

 (Prázdné) 2 0 0 0 0 

 neobjasn ný iniciátor 1 50 100 0 0 

 zápalka, zapalova  1 15 0 0 0 

Celkem z komínové t leso  854 10035 136747 8 0 
       

      
 

P íloha . VII. Inicia ní zdroje rok 2008 



Bakalá ská práce – Komínová t lesa – Komíny a kou ovody z hlediska požární ochrany Michal Mejtský 2011 

 

 

Prostory 
objekt  iniciator 

Po et  Prostory 
objekt  

P ímá 
škoda 

Uchrán n
o 

Po .Zra
n. 

Po .Usm
r. 

komínové 
t leso       

 dále nedošet ovaný iniciátor 795 0 21630 0 0 

 jiskra z topidla 70 2852,5 33320 0 0 

 jiskra z komína 48 5996,8 65258 3 0 

 sálavé teplo 37 2128 42506 1 0 

 povrchové teplo 32 3585 31090 1 0 

 

jiskra z popela v etn  jiskry p i pln ní vložek 
pilin.kamen 9 150 2160 0 0 

 zápalka, zapalova  3 520 3200 0 0 

 jiné 2 0 100 1 0 

 nedopalek 1 50 50 1 0 

Celkem z komínové t leso 997 15282,3 199314 7 0 
       

       
 

P íloha . VIII. Inicia ní zdroje rok 2009 

 



Bakalá ská práce – Komínová t lesa – Komíny a kou ovody z hlediska požární ochrany Michal Mejtský 2011 

 

 

 

Prostory objekt  P í ina Po et Prostory objekt  P ímá škoda Uchrán no Po .Zran. Po .Usmr. 

komínové t leso        

 dále nedošet ovaná p í ina a innost p i vzniku 543 0 20715 0 0 

 jiskry z komína a zažehnutí sazí v komín  99 1318 52740 0 0 

 zazd ný nebo p izd ný trám v komín  27 2951 20190 2 0 

 nevhodná konstrukce komínu a odvod spalin/v trací šachta 16 1378 4010 0 0 

 nesprávné umíst ní a instalace topidel a kou ovod /v nevhod- 12 752 5160 1 0 

 spáry v komín , nezajišt ná komínová dví ka, nezajišt né 11 1585 12680 0 0 

 nesprávná obsluha topidla 3 500 1200 0 0 

 technické závady - vada materiálu, konstrukce, opot ebení a 3 980 400 0 0 

 neobjasn ná p í ina, dosud v šet ení 2 5 80000 0 0 

 ostatní nep edpokládané zm ny provozních parametr  v etn  2 110 4100 0 0 

 špatný stav topidla nebo kou ovodu 2 90 500 0 0 

 technická závada topidla /i v dopravním prost edku/ 2 50 300 0 0 

 blesk - objekty chrán né hromosvodem 1 3 80000 0 0 

 jiná závada 1 5 150 0 0 

 jiné 1 400 3000 0 0 

 zanedbání bezpe nostních p edpis , použití p edm t  i za ízení 1 30 50 0 0 

 žhavé materiály a výrobky /i p i kalení/ 1 0 0 0 0 

 (Prázdné) 1 0 0 0 0 

Celkem z komínové t leso  728 10157 285195 3 0 
       

        

P íloha  IX. P í ina vzniku požáru rok 2006 



Bakalá ská práce – Komínová t lesa – Komíny a kou ovody z hlediska požární ochrany Michal Mejtský 2011 

 

 

 

Prostory objekt  p í ina 
Po et Prostory 

objekt  P ímá škoda Uchrán no Po .zran. Po .Usmr. 

komínové t leso        

 dále nedošet ovaná p í ina a innost p i vzniku 606 0 36885 0 0 

 jiskry z komína a zažehnutí sazí v komín  79 659,9 33277 1 0 

 nevhodná konstrukce komínu a odvod spalin/v trací šachta 14 4604 9900 0 0 

 zazd ný nebo p izd ný trám v komín  11 5252 35420 4 0 

 spáry v komín , nezajišt ná komínová dví ka, nezajišt né 7 240 3500 0 0 

 nesprávné umíst ní a instalace topidel a kou ovod /v nevhod- 6 255 970 0 0 

 špatný stav topidla nebo kou ovodu 4 13 2050 0 0 

 technické závady - vada materiálu, konstrukce, opot ebení a 3 160 25000 0 0 

 zanedbání bezpe nostních p edpis , použití p edm t  i za ízení 3 112 60 0 0 

 jiná závada 2 320 500 0 0 

 neobjasn ná p í ina, dosud v šet ení 2 250 2000 0 0 

 technická závada topidla /i v dopravním prost edku/ 2 810 150 0 0 

 nesprávná údržba - není provád ná, závady jsou odstra ovány 1 10 50 0 0 

Celkem z 
komínové t leso    740 12685,9 149762 5 0 
       

       

P íloha . X P í iny vzniku požáru rok 2007 



Bakalá ská práce – Komínová t lesa – Komíny a kou ovody z hlediska požární ochrany Michal Mejtský 2011 

 

 

 
 
 P í ina 

Po et Druhy 
objekt  

P ímá 
škoda Uchrán no 

Po . 
Zran. 

Po . 
Usmr. 

komínové 
t leso        

 dále nedošet ovaná p í ina a innost p i vzniku 699 0 39392 0 0 

 jiná závada 2 3100 500 0 0 

 jiskry z komína a zažehnutí sazí v komín  87 1183 43795 2 0 

 neobjasn ná p í ina, dosud v šet ení 2 100 2100 0 0 

 nesprávná obsluha topidla 4 66 2025 0 0 

 

nesprávné umíst ní a instalace topidel a kou ovod /v 
nevhod- 4 1720 4950 0 0 

 

nevhodná konstrukce komínu a odvod spalin/v trací 
šachta 19 1831 14245 2 0 

 

ostatní nep edpokládané zm ny provozních parametr  
v etn  1 30 1200 0 0 

 spáry v komín , nezajišt ná komínová dví ka, nezajišt né 11 1068 8750 0 0 

 sušení ho lavých materiál  a ho laviny u topidla 1 6 0 2 0 

 špatný stav topidla nebo kou ovodu 6 40 490 0 0 

 

technické závady - vada materiálu, konstrukce, 
opot ebení a 3 115 6600 0 0 

 

zanedbání bezpe nostních p edpis , použití p edm t  i 
za ízení 2 5 1000 1 0 

 zazd ný nebo p izd ný trám v komín  12 771 11700 1 0 

 (Prázdné) 1 0 0 0 0 

Celkem z komínové t leso  854 10035 136747 8 0 

      
 

P íloha . XI. P í iny vzniku požáru rok 2008 

 



Bakalá ská práce – Komínová t lesa – Komíny a kou ovody z hlediska požární ochrany Michal Mejtský 2011 

 

 

 
 P í ina 

po et Druhy 
objekt  

P ímá 
škoda Uchrán no Po .Zran. Po .Usmr. 

komínové 
t leso        

 dále nedošet ovaná p í ina a innost p i vzniku 795 0 21630 0 0 

 jiskry z komína a zažehnutí sazí v komín  108 1715 74058 0 0 

 

nevhodná konstrukce komínu a odvod spalin/v trací 
šachta 23 3058 14370 0 0 

 zazd ný nebo p izd ný trám v komín  19 4840,5 32400 1 0 

 

nesprávné umíst ní a instalace topidel a kou ovod /v 
nevhod- 14 910 8156 1 0 

 spáry v komín , nezajišt ná komínová dví ka, nezajišt né 10 2330,8 10200 1 0 

 špatný stav topidla nebo kou ovodu 9 652 3450 1 0 

 

zanedbání bezpe nostních p edpis , použití p edm t  i 
za ízení 7 260 18900 1 0 

 jiná závada 2 103 800 0 0 

 

nespecifikovaná nedbalost (nelze jednozna n  ur it 
jednou verzí) 2 70 1500 0 0 

 

ostatní nep edpokládané zm ny provozních parametr  
v etn  2 150 1500 0 0 

 

technické závady - vada materiálu, konstrukce, opot ebení 
a 2 493 10100 0 0 

 kou ení 1 50 50 1 0 

 nesprávná obsluha topidla 1 450 200 0 0 

 používání otev eného ohn  k osv tlování, rozeh ívání ap. 1 0 0 1 0 

 technická závada topidla /i v dopravním prost edku/ 1 200 2000 0 0 

Celkem z komínové t leso  997 15282,3 199314 7 0 
       

        
 

P íloha . XI. P í iny vzniku požáru rok 2009 

 


