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- U spotřebičů na plynná, kapalná, pevná paliva zajistěte pravidelné kontroly a čištění
spalinové cesty (komínu a kouřovodu) oprávněnou osobou oboru kominictví.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a
čištění spotřebičů paliv za období jednoho roku
Druh paliva
Pevné
Kapalné
Plynné
Provoz
Provoz
celoroční
sezónní
Výkon připojeného spotřebiče paliv do 50 kW včetně
Čištění spalinové cesty
3x
2x
3x
1x
Kontrola spalinové cesty
1x
1x
1x
Výběr pevných (tuhých)
1x
1x
1x
znečišťujících částí a kondenzátu
Výkon připojeného spotřebiče paliv nad50 kW
Čištění spalinové cesty
2x
1x
1x
Kontrola spalinové cesty
2x
1x
1x
Výběr pevných (tuhých)
2x
nejméně podle návodu výrobce
znečišťujících částí a kondenzátu








Sezónní provoz - provoz nepřesahuje v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
Stavba pro rodinnou rekreaci - kontrola a čištění spalinové cesty min. 1x za rok.
Jednovrstvý (nevyvložkovaný) zděný komín pro spotřebiče na plynná paliva – lhůty kontrol a čištění
jako lhůty pro spotřebiče na pevná paliva.
živnostenská provozovna k přípravě pokrmů - spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na
pevná paliva – kontrola a čištění min. 1x 2 měsíce.
Kontroly a čištění 2x, resp. 3x ročně – provádí se v přiměřených časových odstupech (min. 6 měsíců,
resp. 4 měsíců).
Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy
nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně 1 x za rok.
Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět
svépomocí podle návodu výrobce (fyzické i právnické osoby), nejméně 1x ročně a zároveň budou
prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou v oboru kominictví.

- U plynových spotřebičů zabezpečte provádění pravidelných kontrol a revizí
oprávněnou osobou. Zajistěte přívod dostatečného množství vzduchu nutného pro spalování a
odvod spalin z místnosti, hrozí nebezpečí otravy CO.
- Při instalaci a údržbě tepelných spotřebičů se řiďte návodem výrobce, který musí být
připojen k výrobku. Instalaci topidla by měl provádět odborník.
- Zajistěte celistvost a neprodyšnost komína, správné zaústění kouřovodu do komína.
- Používejte pouze paliva určená pro daný typ spotřebiče, přecházíte-li na jiný druh
paliva, je nutné provedení revize spalinové cesty. Spalujete-li vlhké dřevo, zvyšuje se
množství usazenin, tedy i zvyšuje se riziko vzniku požáru.
- V případě vznícení sazí v komíně, nehaste vodou, ale suchým pískem!
- Vypalování komína smí provádět pouze odborně způsobilá osoba v oboru kominictví
nebo revizní technik komínů za pomoci další způsobilé osoby; vypalování se musí nahlásit
nejméně 5 dní předem příslušnému hasičskému záchrannému sboru.
- V kamnech na pevná paliva nikdy nezapalujte pomocí vysoce hořlavých kapalin např.
benzínu, hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění.
- Pod spotřebiče pevných paliv na hořlavé podlaze umístěte ochrannou, resp. izolační
podložku.
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- Neukládejte žhavý popel do plastových popelnic. Žhavý popel nechte zcela
vychladnout a pak jej uložte do uzavíratelných nádob.
- Dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých látek od komínového tělesa, a to nejméně 1
metr.
- Bezpečné vzdálenosti od hořlavých hmot jsou uvedeny v návodu výrobce. Nemáte-li
návod výrobce – využijte vyhlášku č. 23/2008 Sb.
Bezpečná vzdálenost od některých spotřebičů
Ve směru sálání v [mm]
v hlavním
v ostatních
Krby na dřevo
800
200
Ohřívač vzduchu do 50 kW
800
100
Kamna s varnou plotnou
750
100
Kamna s varnou plotnou na topnou naftu
750
100
Kamna na pevné palivo, kamna na dřevo
500
200
Plynné topidlo
500
100
Elektrická akumulační kamna, teplovzdušné ventilátory
500
100
Plynný průtokový teplovodní kotel
50
10
DOPORUČUJEME:
Pořiďte si přenosný hasicí přístroj s minimální hasební schopností 34A.
Svoji domácnost vybavte alespoň jedním hlásičem požáru.
Používáte-li karmu, pořiďte si i hlásič na detekci CO.
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