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pøed uvedením nové spalinové cesty do provozu 

nebo po každé stavební úpravì komínu,

pøi zmìnì druhu paliva pøipojeného spotøebièe 

paliv,

pøed pøipojením spotøebièe paliv do nepoužívané 

spalinové cesty,

pøed výmìnou spotøebièe paliv s výjimkou výmìny 

spotøebièe stejného druhu, typu, provedení 

a výkonu za podmínky, že zpùsobilost spalinové 

cesty je potvrzena zprávou o provedení èištìní 

a kontroly spalinové cesty,

po komínovém požáru, nebo

pøi vzniku trhlin u používané spalinové cesty, 

jakož i pøi dùvodném podezøení na výskyt trhlin 

u používané spalinové cesty.

Revizi spalinové cesty provádí oprávnìná osoba, 

která je souèasnì revizním technikem spalinových 

cest ve smyslu zákona o uznávání výsledku dalšího 

vzdìlávání (dále jen „revizní technik spalinových 

cest“). 

Revizní technik spalinových cest pøedá objednateli 

neprodlenì, nejpozdìji do 10 pracovních dnù ode 

dne provedení revize, písemnou zprávu o revizi 

spalinové cesty.

Nelze-li spalinovou cestu vyèistit bìžným zpùsobem, 

lze provést èištìní komínu odolného proti vyhoøení 

sazí vypalováním.

Vypalování komínu smí provádìt pouze oprávnìná 

osoba.

Revize spalinové cesty se provádí

Vypalování komína
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snažte se jednat v klidu a s rozvahou,

co nejdøíve oznamte požár na tísòovou linku 150 
nebo 112,

pokud je to možné, omezte pøístup vzduchu do 
spotøebièe (komína) napø. uzavøením vzduchové 
klapky u kotle,

urychlenì odstraòte veškerý hoølavý materiál 
z blízkosti komínového tìlesa,

požár v komínì nikdy nehaste vodou! (komín 
by popraskal nebo by dokonce mohlo dojít k vý-
buchu),

v pøípadì požáru komínu haste shora suchým 
pískem. Zkuste obhodit vnitøní stìny komínového 
tìlesa malým množstvím písku po lopatkách; 
mùžete použít i práškový hasicí pøístroj,

Pozor! Pøi použití vìtšího množství písku mùže 
dojít k roztržení komína nebo pøi jeho zasypání až 
po sopouch k natlakování kouøovodu a k jeho 
výbuchu, pøípadnì i k výbuchu tepelného spot-
øebièe.

Jak se zachovat pøi požáru 
v komínì

Zanedbanou údržbou komínu zvyšujete

možnost vzniku požáru.

Komíny
a kouøovody

Bezpeèný provoz
komínù, kouøovodù

a spotøebièù paliv

Hasièský 
záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava-Zábøeh



Všeobecnì

Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující 
z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, 
jestliže se èištìní, kontrola a revize spalinové cesty 
provádí zpùsobem podle zákona è. 133/1985 Sb., 
o požární ochranì, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Lhùty èištìní a kontrol, zpùsob èištìní spalinové 
cesty a zpùsob kontroly spalinové cesty stanoví 
provádìcí právní pøedpis (vyhláška è. 34/2016 Sb., 
o èištìní, kontrole a revizi spalinové cesty).

Fyzická osoba je povinna poèínat si tak, aby pøi 
provozu komínù a spotøebièù paliv nedocházelo ke 
vzniku požáru!

Zanedbaná údržba komína, kouøovodu a spotøebièe 
paliv, nebo i malé neèistoty v komínì mohou snadno 
zpùsobit velké nepøíjemnosti. A� již dlouhodobé 
žhnutí a následné plamenné hoøení, nebo otravu 
obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým.

Abyste pøedešli tìmto nepøíjemnostem, dodržujte 
základní pravidla:

instalujte a používejte pouze schválené typy 
spotøebièù paliv,

dodržujte návod výrobce, popø. návod technicky 
nebo funkènì srovnatelného druhu a typu spotøebièe,
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Obecné zásady
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objednejte si kominickou firmu a umožnìte ji 
provést kontrolu a èištìní spalinových cest a spot-
øebièù paliv,

zajistìte volný pøístup ke komínùm a jejich èistícím 
zaøízením,

odstraòte závady zjištìné pøi kontrole nebo èištìní 
spalinové cesty a spotøebièe paliv (do doby od-
stranìní závad nepoužívejte spalinové cesty 
a spotøebièe paliv),

pøed zahájením topné sezóny peèlivì zkontrolujte 
øádné upevnìní kouøovodu a zda není spotøebiè 
paliv nebo kouøovod poškozený.
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Kontrolu pøíp. èištìní spalinové cesty provádí 
osoba, která je držitelem živnostenského opráv-
nìní v oboru kominictví (dále jen „oprávnìná 
osoba“).

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím 
vyèištìní, posouzením, zda napø. stav odpovídá 
technickým požadavkùm, zda provoz spalinové 
cesty zajistí, aby byly spaliny bezpeènì odvedeny 
do ovzduší, zajištìní volného a bezpeèného pøís-
tupu ke spalinové cestì a k jejím vymetacím 
a vybíracím otvorùm atd.

Èištìní spalinové cesty se provádí odstranìním 
pevných látek, usazenin a neèistot ze spalinové 
cesty a jejích komponentù.

Kontrola a èištìní spalinové cesty

U spotøebièù na pevná paliva do jmenovitého výkonu 
50 kW vèetnì lze provádìt èištìní používané spa-
linové cesty svépomocí. 

Oprávnìná osoba pøedá objednateli služby neprod-
lenì, nejpozdìji do 10 pracovních dnù ode dne 
provedení èištìní nebo kontroly spalinové cesty, 
písemnou zprávu o provedeném èištìní nebo 
kontrole spalinové cesty. Pokud právnická nebo 
podnikající fyzická osoba provede èištìní spalinové 
cesty svépomocí, uèiní o tom písemný záznam.

Hasièský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
však i pøesto doporuèuje spolehnout se

na odborníky – oprávnìné osoby.

Vysvìtlivky a výjimky:

Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové 
cesty po dobu nepøesahující v souètu 6 mìsícù 
v kalendáøním roce.

Spalinová cesta pro odvod spalin od spotøe-
bièe na pevná paliva sloužícího k pøípravì 
pokrmù jako poskytované stravovací služby se 
èistí a kontroluje nejménì jedenkrát za dva 
mìsíce.

Ve stavbì pro rodinnou rekreaci se èištìní provádí 
nejménì jedenkrát roènì a kontrola nejménì 
jedenkrát za dva roky.

Spalinová cesta pro odvod spalin od konden-
zaèního spotøebièe na plynná paliva se èistí a kon-
troluje nejménì jedenkrát za dva roky.
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Lhùty èištìní a kontrol spalinové cesty
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