
Základní informace o požární bezpečnosti  
při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 

 
(Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv) 

 

Podmínky požární bezpečnosti 
 

Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“)  
a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. 

Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv je považován za vyhovující jsou-li: 
 

Kontrola, čištění, revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína 
prováděny v souladu s NV č. 91/2010Sb. 

Kontrola spalinové cesty 

(1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel 
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 

(2) Kontrola spalinové cesty se provádí 

a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v 
návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, 

b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, 

c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, 
čisticím a kontrolním místům, 

d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty 
vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů 
spalin obvodovou stěnou stavby, 

e) posouzením jejího stavebně technického stavu. 

Čištění spalinové cesty 

(1) Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví; čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče 
na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. 

(2) Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na 
odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných 
znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo 
kondenzátů ze spalinové cesty. 

 

 



Revize spalinové cesty 

(1) Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem 
živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň 

a) revizním technikem komínů, 

b) specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo 

c) revizním technikem spalinových cest. 

(2) Revize spalinové cesty se provádí 

a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, 

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, 

c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, 

d) po komínovém požáru, 

e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve 
spalinové cestě. 

Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty  
a revizní zpráva spalinové cesty 

(1) O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba 
písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Pokud právnická 
nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí, 
učiní o tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží 
odborně způsobilé osobě při provádění kontroly. 

(2) O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru 
uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení. 

(3) Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí 
nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob 
a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě 
nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému 
stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární 
bezpečnost orgánu státního požárního dozoru. 

 

 

 



Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí  
a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku 

Výkon 
připojeného 
spotřebiče 

Činnost 

Druh paliva připojeného spotřebiče 

Pevné 

Kapalné Plynné 
Celoroční 
provoz 

Sezónní 
provoz 

do 50 kW včetně 

 Čištění spalinové cesty 3 x 2x 3x 1x 

Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x 

Výběr pevných (tuhých)znečišťujících částí a 
kondenzátu 

1x 1x 1x 

  nad 50 kW 

Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x 

Výběr pevných (tuhých)znečišťujících částí a 
kondenzátu 

2x 1x 1x 

 Čištění spotřebiče paliv 2x 
nejméně podle návodu 
výrobce 

 
Kontakty  

 
Roman Paule, Hracholusky 775316027 
Josef Reindl, Mičovice 777254276 
Stanislav Texler, České Žleby 777195828 
Pavel Stupka, Prachatice 606876388 
František Regál, Skály /ST/ 605268121 

 
Další seznam odborně způsobilých osob naleznete např. na webových stránkách www.skcr.cz 

(Společenstvo kominíků ČR). 

 
 

Co dělat v případě požáru 
 

1. Požár nebo zvýšenou teplotu stavebních konstrukcí a únik zplodin hoření oznamte    
    vždy na tísňovou linku 112, 150.  

2. V případě hašení vyberte nejprve žhavé části paliva ze spotřebiče a vždy použijte   
    suchý písek. Písek vhazujte do komína např. ze střechy. V případě, že nemáte písek,   
    použijte práškový hasící přístroj. Při hašení vodou může komínové těleso   
    prasknout! 
  

 
 
 

 



Definice 
 
komín 
jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy 
jednovrstvý komín 
komín, jehož konstrukci tvoří komínová vložka (stěna) 
vícevrstvý komín 
komín, jehož konstrukce se skládá z komínové vložky a alespoň jedné další vrstvy 
samostatný komín 
komín, do jehož komínového průduchu je připojen pouze jeden spotřebič 
společný komín 
komín, do jehož komínového průduchu je připojeno více spotřebičů z jednoho podlaží 
zrušený komín 
komín, od kterého byl odpojen spotřebič a komínový průduch byl v sopouchu a v ústí 
uzavřen; před připojením spotřebiče musí být provedena jeho kontrola a zkoušení 
spalinová cesta 
dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Je to také souhrnné označení pro vedení 
spalin od spalinového hrdla spotřebiče do volného ovzduší; spalinová cesta je zpravidla 
tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem, popř. průduchem 
komínového nástavce, které odvádí spaliny nad střechu budovy. V technicky odůvodněných 
případech je spalinová cesta tvořena vývodem spalin. 
komínový průduch 
dutina v komínové vložce (nebo dutina ohraničená stěnou komínového průduchu) určená k 
odvodu spalin do volného ovzduší 
komínový plášť 
vnější část konstrukce komína, která přichází do styku s přilehlým nebo vnějším okolím nebo 
se nachází pod vnějším obkladem či opláštěním 
ústí komína 
místo, ve kterém spaliny opouštějí komínový průduch, popř. průduch komínového nástavce  
a vstupují do volného ovzduší 
lapač jisker 
zařízení na ústí komína pro spotřebiče na pevná paliva, které omezuje unikání jisker z 
komínového průduchu 
sopouch 
konstrukční díl komína, do kterého je připojen kouřovod. Zpravidla je vytvořen tvarovkou ve 
formě T-kusu; u spalinových cest spotřebičů na plynná paliva v tlakové třídě P a H to může 
být i patní koleno 
vymetací otvor 
konstrukční díl komína pro spotřebiče na kapalná nebo pevná paliva, umožňující jejich 
vymetání a čištění z půdního prostoru nebo ze střechy 
vybírací otvor 
konstrukční díl komína, který slouží k vybírání pevných částí spalin z půdice komínového 
průduchu spotřebičů na pevná a kapalná paliva 
čisticí otvor 
konstrukční díl komína nebo kouřovodu spotřebičů na kapalná nebo pevná paliva, umožňující 
jejich čištění a vypalování 
kouřovod 
konstrukční díl nebo díly určené pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv  
a sopouchem 
 



spotřebič paliv 
zařízení, ve kterém vznikají spaliny, které musí být odvedeny do volného ovzduší 
uzavřený spotřebič 
spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z venkovního prostoru nebo ze vzduchového 
průduchu; spaliny jsou odváděny do volného ovzduší 
otevřený spotřebič 
spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z prostoru, v němž je umístěn a spaliny jsou 
odváděny do volného ovzduší 
spalinové hrdlo 
součást spotřebiče určená k jeho připojení na kouřovod. 
 
 

Přílohy 
 

 

 

              



 
 
 

              
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Základní literatura:  
 

1. ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky. 
2. ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů    

                       paliv.  
3. ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm. 
4. ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 
5. ČSN 06 1201 Lokální spotřebiče na tuhá paliva – Základní ustanovení. 
6. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých zákonů (zákon o ochraně 

ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 
7. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv. 
8. Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

 

 


