
 
 

 

IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 

Návrh vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 

 

Připomínkové místo  Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo kultury  Pro vzhled řady staveb, které jsou kulturními památkami 

nebo se nacházejí v památkové rezervaci nebo památkové 

zóně, je významným a hodnotným prvkem komínové těleso, 

které bývá zachováno bez ohledu na to, zda je v něm 

aktuálně provozována spalinová cesta. Řada komínů svůj 

původní účel ztratila, obnovení spalinové cesty není 

zamýšleno a komíny ani nejsou využívány k jinému účelu. 

Na skutečnost, že následně přestaly být užívány jako 

spalinová cesta, již ovšem vyhláška nepamatuje. Pouhé 

podezření na vznik trhlin v neužívané spalinové cestě tak 

představuje povinnost provedení revize, což by znamenalo 

nedůvodnou zátěž pro vlastníky nemovitosti. Navrhovaná 

právní úprava by mohla vyvolat povinnost upravit, případně 

i bourat takové komíny, což by bylo v rozporu se zájmy 

památkové péče. 

Navrhujeme následující znění písm. f): 

 „f) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při 

důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě; 

toto neplatí, je-li komín dlouhodobě nepoužívaný.“ 

 

Označena na zásadní, ovšem neuplatněna oficiálně 

(vypořádáno před ukončením MPŘ). 

Akceptováno 

 

Text bude doplněn o určení, že se jedná 

o nepoužívanou spalinovou cestu.  

 

OKOM  Odbor kompatibility k návrhu neuplatňuje připomínky 

z hlediska slučitelnosti s právem EU 

 

 

Ministerstvo financí  S předloženým materiálem souhlasím a žádné zásadní 

připomínky nepředkládám. 

Doporučuji pouze zvážit, zda je reálné navrhované datum 

Akceptováno  

 

Text upraven, účinnost k datu vydání. 
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účinnosti uvedené v § 5, 

 tj. 1. ledna 2016. 

Ministerstvo průmyslu a 

obchodu 

 K předkládací zprávě: 

Ve čtvrtém odstavci předkládací zprávy doporučujeme za 

slova „§ 101 písm. a)“ vložit slova „zákona o požární 

ochraně“.  

 

K návrhu vyhlášky, k úvodní větě vyhlášky: 

Doporučujeme za textem „§ 47 odst. 3“ zrušit čárku. 

 

K návrhu vyhlášky, k § 5 Účinnost: 

Nabytí účinnosti předložené vyhlášky je navrhováno na den 

1. ledna 2016. S ohledem na obvyklé lhůty jednotlivých fází 

legislativního procesu a aktuální časové datum 

doporučujeme zvážit případnou změnu navrhovaného data 

účinnosti vyhlášky. 

 

K přílohám č. 2 a 3 vyhlášky: 

Nad předmětnými vysvětlivkami doporučujeme vložit slovo 

„Vysvětlivky“. Na konci textu jednotlivých vysvětlivek 

doporučujeme doplnit tečku. 

 

K příloze č. 4 vyhlášky: 

Na konci písmene g) doporučujeme tečku nahradit čárkou. 

 

Akceptováno 

Text upraven dle návrhu. 

 

 

 

Akceptováno 

Text upraven dle návrhu. 

 

Akceptováno 

Text upraven, účinnost k datu vydání. 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

Text upraven dle návrhu. 

 

 

 

Akceptováno 

Text upraven dle návrhu. 

Ministerstvo práce a 

sociálních věcí 

 K označení přílohy 

Domníváme se, že není důvod, aby byly přílohy řazeny – 

očíslovány - předloženým způsobem (předkladatel zřejmě 

vycházel z původního nařízení vlády).  Jsme toho názoru, že 

je namístě označit přílohu, na kterou je odkazováno v § 3 

odst. 2, jako přílohu č. 1, tedy tak, aby byla zajištěna 

přehlednost právního předpisu. Ostatní přílohy, na které je 

odkazováno v § 4, je pak nutno přečíslovat, stejně jako 

Akceptováno 

Text upraven dle návrhu. 
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odkazy na ně.   

Ministerstvo 

spravedlnosti 

 Sděluji, že uplatňuji následující připomínku k § 1 odst. 2 

návrhu vyhlášky: 

Podle věty druhé shora uvedeného ustanovení smí 

vypalování komínu provádět pouze oprávněná osoba za 

pomoci další, poučené osoby. Upozorňujeme, že na rozdíl 

od stávajícího znění § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 91/2010 

Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv, ve znění pozdějších předpisů, 

není v předloženém návrhu pojem „oprávněná osoba“ 

nikterak vymezen, přičemž jeho definice není obsažena ani  

v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

účinném od 1. 1. 2016. Doporučujeme proto v návrhu tento 

pojem definovat stanovením náležitostí, jež by měla osoba 

oprávněná k vypalování komínů splňovat. 

Vysvětleno 

 

Jedná se o pojem, jež byl dodán do zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, změnou zákona 

č. 320/2015 Sb. (§ 44 odst. 1). 

 

Hospodářská komora 

 

(sice označeno za 

zásadní, ovšem podle čl. 

5 Legislativních pravidel 

vlády, nejedná se o 

připomínky zásadního 

charakteru) 

 1. Připomínka k ustanovení § 3 písm. a), c) a d) 

Navrhujeme dotčená písmena upravit následovně: 

„a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po 

každé stavební úpravě komínu, 

c) před připojením ou instalací spotřebiče paliv do 

nepoužívané spalinové cesty, 
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny 

spotřebičeů stejného výrobce, kategorie, druhu, typu, 

provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové 

cesty je potvrzena zprávou z provedení čištění a kontroly.“ 

Odůvodnění: 

V souvislosti s vývojem techniky se u moderních spotřebičů 

mění i vlastnosti vypouštěných spalin, které musí spalinové 

cesty bezpečně odvádět do volného ovzduší.  Rozměry 

spalinových cest (účinná výška a vnitřní světlost) a odolnost 

materiálů, ze kterých jsou spalinové cesty vyrobeny, vychází 

ze složení spalin a jejich teploty. Uvedené vlastnosti a jejich 

ověření v souvislosti s připojeným spotřebičem mají přímý 

Akceptováno  

 

Text upraven podle návrhu. 
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vliv na požární a provozní bezpečnost spalinových cest. 

Není tedy možné provést výměnu spotřebiče bez ověření 

vlastností spalinové cesty. 

2. Připomínka k Příloze č. 1 

Navrhujeme zachovat stejný slovosled jako u ostatních 

ustanovení: 

„3. Při čištění a kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto 

činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž 

mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout 

doba kratší 3 měsíců. 

4. Při čištění a kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto 

činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž 

mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout 

doba kratší 3 měsíců. 

6. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na 

pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované 

stravovací služby se čistí a kontroluje a čistí nejméně 

jedenkrát za dva měsíce.“ 

Dále navrhujeme doplnit bod 10 tohoto znění: 

„10. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního 

spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně 

jedenkrát za dva roky.“ 

 

 

Odůvodnění: 

Oproti ostatním typům spotřebičů je u kondenzační techniky 

zajištěna nadstandardními bezpečnostními prvky jak teplota 

spalin, tak i vysoká účinnost spalování. 

 

3. Připomínka k Příloze č. 2 – Vzor písemné zprávy o 

provedeném čištění a kontrole spalinové cesty 

a) Navrhujeme vypustit odkaz na **) nehodící se 

škrtněte: 
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o provedení čištění a kontroly spalinové cesty**) 

Odůvodnění: 

V ustanovení § 2 je uvedeno, že kontrola se provádí po 

jejím vyčištění. 

b) Navrhujeme upravit text – závěr, uvést odkaz na 

nehodící se škrtněte: 

VYHOVUJE 

VYHOVUJE DO TERMÍNU ODSTRANĚNÍ 

ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ 

NEVYHOVUJE **) *) 

Odůvodnění: 

Formální úprava po vypuštění textu výše. 

c) Dále navrhujeme v legendě *) a **) upravit texty 

takto: 

*)  Nehodící se škrtněte 

**)  Uvede se pouze v případě, že údaje nejsou 

shodné s předchozím(i) 

Odůvodnění: 

Formální doplnění po úpravě textu výše.  

4. Připomínka k Příloze č. 4 – Způsob revize spalinové 

cesty 

Navrhujeme do písm. h) doplnit odrážku následujícího 

znění: 

„provedením 4 Pa testu (plynná paliva) nebo 8 Pa testu 

(pevná paliva).“ 

Odůvodnění: 

Uvedenými testy se ověřuje dostatečný přívod spalovacího 

vzduchu nutný ke správné funkci spalinové cesty a tedy i 

spotřebiče paliv. Ověření dovednosti provádění těchto testů 

je součástí zkoušek PK Kominík – Revizní technik 

spalinových cest. 
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Svaz průmyslu a 

dopravy ČR 

 

(sice označeno za 

zásadní, ovšem podle čl. 

5 Legislativních pravidel 

vlády, nejedná se o 

připomínky zásadního 

charakteru) 

 Připomínka k § 2 

V § 2 navrhujeme doplnit za stávající text nový odstavec, 

který zní: 

 

„(2) Kontrola spalinové cesty se neprovádí: 

a) u spalinových cest od plynových spotřebičů, u nichž 

není výrobcem požadována odolnost při vyhoření sazí1), 

b) u spalinových cest sloužících jako digestoře nad 

tepelnými spotřebiči.“ 
Stávající text bude označen jako odstavec 1. 

Pod text doplnit nový odkaz s následujícím zněním: 
1)  ČSN EN 15287-1 a ČSN EN 15287-2 

 

Odůvodnění: 

Návrh vyhlášky je vydán na základě zmocnění v zákoně 

133/1985 Sb., o požární ochraně. Účelem zákona je vytvořit 

podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 

majetku před požáry, zákon rovněž deklaruje, že každý je 

povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požár 

(viz § 1 Úvodní ustanovení). 

Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty může 

podle Ústavy České republiky stanovit pouze povinnosti na 

základě a v mezích zákona (čl. 79 „(3) Ministerstva, jiné 

správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na 

základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li 

k tomu zákonem zmocněny.“) Zpřesnění uvedeného článku 

obsahuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve svém § 

2 odst. 2 takto: 

„(2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, 

než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné 

souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však 

nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.“ 

Úmysl zákonodárce je v případě zákona č. 133/1985 Sb., o 

Neakceptováno 

 

Vykládat právní řád úzce, v tomto případě Zákon 

o požární ochraně vykládat jako zákon pouze o 

požárech není možné. S přijetím výše uvedeného 

zdůvodnění by např. nebylo možné, aby 

příslušníci HZS vyjížděli k dopravním nehodám, 

likvidovali ekologické havárie apod. 

Návrh vyhlášky vychází z jednotlivých zmocnění, 

vycházejících z části třetí kapitoly – „Čištění, 

kontrola a revize spalinové cesty § 43 a další.  

Vycházíme-li z filosofie uvedené v odůvodnění je 

nutno v prováděcí vyhlášce beze zbytku zohlednit 

následující požadavek uvedený ve zmíněné 

kapitole § 43 „Spalinová cesta“ v odstavci (1), 

který zní: 

„Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující 

z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku 

osob, jestliže se čištění, kontrola a revize 

spalinové cesty provádí způsobem podle tohoto 

zákona. 

Ve stejném § je dále uvedeno 

(2) Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona 

rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného 

ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod 

spalin z lokálních podokenních topidel o 

jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes 

fasádu.  

(3) Ustanovení § 44 až 47 se nepoužijí na 

spalinovou cestu, která není součástí stavby, nebo 

na spalinovou cestu, která je součástí volně 

stojícího komínu o vnitřním průměru komínového 

průduchu 800 mm a větším nebo komínu o 
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požární ochraně, naprosto zřejmý nejen z názvu, ale i z § 1 – 

je jím prevence požárů. Tu je nutno provádět samozřejmě 

v případech, kdy je riziko požáru. 

Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty může 

tedy stanovit povinnosti pouze z hlediska prevence požárů, 

tj. u odvodů spalin, u nichž hrozí požár. Riziko požáru není 

zcela jistě u odvodů spalin, u nichž není požadována 

odolnost při vyhoření sazí. Ta není vyžadována u běžných 

plynových spotřebičů. 

V případě odvodů spalin u běžných plynových spotřebičů 

neexistuje riziko vzniku požáru z důvodu jejich nízké 

výstupní teploty ze spotřebiče do spalinové cesty 

(nejmarkantnější je to u kondenzačních kotlů, kde se 

pohybuje tato teplota kolem 50°C, přičemž komínová vložka 

musí být z plastu). Rovněž tak neexistuje jakékoliv riziko 

vzniku požáru u spalinových cest sloužících jako digestoře 

nad tepelnými spotřebiči. 

Proto požadavek na provádění kontroly spalinové cesty 

z důvodu prevence vzniku požáru u zařízení, kde toto riziko 

nehrozí, považujeme za neodůvodněný. 

U spalinových cest od plynových spotřebičů, u nichž není 

požadována odolnost při vyhoření sazí, se provádějí úkony 

(přejímka, kontroly) podle příslušných normativních 

dokumentů (v současnosti např. ČSN EN 15287-1+A1 

„Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – 

Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv“ a ČSN EN 

15287-2 „Komíny – Navrhování, provádění a přejímka 

komínů – Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv“). 

Požadavky na uvádění do provozu a provoz plynových 

spotřebičů v dostatečné míře upravují příslušné české 

technické normy a normativní dokumenty (oborové 

předpisy), ve kterých je zejména z důvodu nebezpečí otravy 

oxidem uhelnatým, kladen vysoký důraz na správné 

stavební výšce 60 metrů a větší, anebo na 

spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW. 

Definice spalinové cesty a výjimky, na které se 

požadavky uvedené v dalších ustanoveních zákona 

a tedy i v prováděcí vyhlášce nevztahují, jsou, jak 

vyplývá z výše uvedené citace, uvedeny v zákoně.  

Z odborného hlediska je ale nutno uvést ještě další 

skutečnosti. 

Podle uvedených ustanovení zákona je nutno 

přistupovat k zajištění bezpečnosti spalinových 

cest jak z pohledu bezpečnosti požární, tak i 

z pohledu ochrany zdraví a života osob.  Jedná se 

tedy o zajištění bezpečnosti odvodu spalin od 

připojených spotřebičů v rámci protipožární 

prevence i prevence proti otravám CO přítomného 

ve spalinách.   

Požární bezpečnost spalinových cest se posuzuje 

(podle ČSN EN 1443 Komíny-všeobecné 

požadavky) z vícero hledisek. Jsou to: 

-požární bezpečnost z vnitřku ven (teplota 

přilehlých dřevěných konstrukcí nesmí překročit 

85oC). Teplota spalin u spotřebičů na plynná 

paliva (s výjimkou kondenzačních spotřebičů) tuto 

teplotu překračuje. 

-požární bezpečnost s vnějšku ven (jedná se o 

šíření požáru stavbou mezi požárními úseky) se 

posuzuje stejně jako u šachet a kanálů (tedy u 

konstrukcí, které v žádném případě nemusí být 

odolné proti vyhoření sazí). 
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provedení vzducho–palivové cesty.  

Kontrola spalinové cesty z důvodu prevence vzniku požáru 

má význam pouze u velice specifických průmyslových 

plynových spotřebičů, u nichž je výrobcem požadována 

odolnost při vyhoření sazí podle již výše zmíněných ČSN 

EN 15287-1 a ČSN EN 15287-2. 

Námi požadovaná úprava vychází z výše uvedeného 

odůvodnění. 

  Připomínka k § 3 odst. 1 

V § 3 navrhujeme v odst. 1 vypustit písmeno b), c) a d). § 3 

odst. 1 nově zní: 

 

„(1) Revize spalinové cesty se provádí 

a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po 

každé stavební úpravě komínu, 

b) po komínovém požáru, nebo 

c) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při 

důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.“ 

 

Odůvodnění: 

Revize spalinové je věcně shodná s přejímkou komína podle 

ČSN EN 15287-1+A1 „Komíny – Navrhování, provádění a 

přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče 

paliv“ a ČSN EN 15287-2 „Komíny – Navrhování, 

provádění a přejímka komínů – Část 2: Komíny pro 

uzavřené spotřebiče paliv“. Přejímka komína se podle těchto 

předpisů provádí po jejich montáži. 

Revize má smysl i po komínovém požáru, nebo při vzniku 

trhlin ve spalinové cestě, jakož i při důvodném podezření na 

výskyt trhlin ve spalinové cestě. Při revizi neboli přejímce se 

mj. kontroluje, zda je spalinová cesta opatřena 

identifikačním štítkem. Tento štítek jasně definuje parametry 

(vhodnost použití) zhotoveného komína a jakákoliv 

Neakceptováno 

 

Srovnání spalinové cesty a elektrické instalace 

není možné. 

Do zásuvky elektrické instalace se připojí 

spotřebič, který prostřednictvím elektrické 

instalace odebírá proud, jehož vlastnosti jsou 

garantovány jeho dodavatelem. Pro tyto vlastnosti 

(napětí, apod.) je elektrická instalace navržena a 

zrevidována. 

Naopak spalinová cesta odvádí spaliny od 

připojeného spotřebiče. Při spalování paliva ve 

spotřebiči vznikají spaliny, jejichž vlastnosti jsou 

u každého spotřebiče jiné – závisí na druhu, typu, 

provedení a výkonu připojeného spotřebiče.  

Smysl revize spalinové cesty nemůže v žádném 

případě být stejný, jako smysl revize elektrické 

instalace, protože se jedná o proces zcela opačný, 

kdy v prvním případě spotřebič paliv „vyrábí“ 

spaliny specifických vlastností, které musí být 

bezpečně odvedeny do volného ovzduší a ve 

druhém případě odebírá elektrický proud stálých 

garantovaných vlastností. 

Poznámka: 

Návrh vyhlášky nenařizuje revizi tam, kde se 
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manipulace se spotřebičem (výměna, změna paliva, nová 

instalace) nemůže ovlivnit jeho funkci. Před výměnou či 

připojením nového spotřebiče se musí provést výpočet a 

vzhledem k daným parametrům (teplotní a tlaková třída, 

korozivzdornost atd.) komína (štítkové údaje) rozhodnout, 

zda je daný spotřebič možné k tomuto komínu připojit. 

Pokud je komín pro daný spotřebič nevyhovující, pak se buď 

musí vybrat jiný spotřebič, nebo provést stavební úprava 

komína se vším co s tím souvisí. Proto je revize zcela 

zbytečná v případech uvedených pod písmeny b), c) a d) 

návrhu vyhlášky.  

Smysl revize spalinové cesty je stejný jako účel výchozí 

revize elektrické instalace, u níž se před připojením nového 

spotřebiče v žádném případě neprovádí nová revize 

elektrické instalace ale stačí pouze posoudit, zda je tato 

instalace vhodná k jeho připojení z hlediska příkonu, napětí 

a podmínek výrobce. 

U spalinových cest od plynových spotřebičů, u nichž není 

požadována odolnost při vyhoření sazí, se budou provádět 

úkony (přejímka, kontroly) podle příslušných normativních 

dokumentů (v současnosti např. ČSN EN 15287-1+A1 

„Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – 

Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv“ a ČSN EN 

15287-2 „Komíny – Navrhování, provádění a přejímka 

komínů – Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv“). 

 

jedná o výměnu spotřebiče stejného druhu, typu, 

provedení a výkonu. 

  Připomínka k § 3 

V § 3 navrhujeme za stávající odstavec 1 nový odstavec 2, 

který zní: 

 

„(2) Revize spalinové cesty se neprovádí u spalinových 

cest sloužících jako digestoře nad tepelnými spotřebiči.“ 

Stávající odstavec 2 bude přečíslován. 

Neakceptováno 

 

Viz odůvodnění k připomínce k § 2. 
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Odůvodnění: 

Úprava vyjasňuje postavení digestoří, které přestože slouží 

převážně k odvodu par vznikajících při přípravě pokrmů, 

fakticky odvádějí i spaliny vznikající hořením plynových 

popř. kapalných paliv. K oprávněnosti provádění kontrol a 

revizí digestoří viz připomínky k §§ 2 a 3. 

  Připomínka k příloze č. 1 

V příloze číslo 1 požadujeme v tabulkové části vypustit 

poslední sloupec nadepsaný slovem „Plynné“ a navrhujeme 

doplnit nový bod 10, který zní: 

 

„10. V případě plynových spotřebičů se kontrola a čištění 

provádí pouze u spalinových cest, u nichž je výrobcem 

požadována odolnost při vyhoření sazí.“ 

 

Odůvodnění: 

V případě plynových spotřebičů (s výjimkou speciálních 

technologií, kde je však stanoven požadavek na odolnost 

spalinové cesty při vyhoření sazí) nedochází při spalování v 

ČR užívaných topných plynů ke vzniku pevných látek – sazí. 

Vyhláškou navrhovaný způsob čištění spalinové cesty, 

spočívající v odstranění pevných látek, usazenin a nečistot a 

výběru pevných částí spalin v komínu tak v případě 

plynových spotřebičů nemá opodstatnění. Výběr kondenzátu 

je u kondenzačních kotlů zajištěn jeho odvodem do 

kanalizace přímo ze spotřebiče (množství par odcházejících 

do komína je v podstatě nulové), u ostatních spotřebičů je 

sváděn do otevřené nádobky, ze které se vzhledem 

k množství vznikajícího kondenzátu zpravidla samovolně 

odpaří. 

Ke kontrole viz připomínka k § 2. 

Neakceptováno 

 

Saze vznikají při spalování fosilních paliv – tedy i 

zemního plynu. Je to amorfní uhlík, který vzniká 

při nedokonalém spalování. Dokonalé spalování 

v běžných provozních podmínkách není možné 

zajistit. 

K dalšímu znečišťování spalinových cest 

usazeninami dochází při korozi materiálu 

komínových vložek, dále stavební sutí u 

vložkovaných komínů, která se přes patu komínu 

dostává do vnitřních částí komínových vložek, 

nasáváním nečistot do spalinové cesty 

prostřednictvím přerušovače tahu atd.   

Dále viz odůvodnění k připomínce k § 2. 

  Připomínka k příloze č. 2 Neakceptováno 
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V příloze číslo 2 navrhujeme na konec stávajícího textu 

„Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění 

a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a 

výkonu připojeného spotřebiče paliv:“ doplnit nový text, 

který zní: 

 

„…. změřená hodnota tahu komína v Pa“ 

 

Úplné znění: 

„Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění 

a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a 

výkonu připojeného spotřebiče paliv, změřená hodnota 

tahu komína v Pa:“ 

 

Odůvodnění: 

Hodnota tahu je základním parametrem pro posouzení 

funkčnosti komína. 

 

Komínový tah (jeho hodnota), je závislý na účinné 

výšce komínu a na rozdílu teplot spalin 

vstupujících do komína a teploty okolního 

vzduchu v ústí komínu (nad střechou). Jeho 

změřením se zjistí, že v této vteřině (pří této 

teplotě spalin a této teplotě venkovního vzduchu a 

síle a orientaci větru) má komínový tah tuto 

hodnotu. Hodnota komínového tahu není základní 

a jediný parametr, podle něhož by bylo možné 

posoudit funkčnost spalinové cesty. Pro posouzení 

funkčnosti spalinové cesty je třeba mnoha dalších 

úkonů, které musí pověřená osoba provést a z nich 

jako celku vyhodnotit, zda je spalinová cesta 

schopna bezpečně odvádět spaliny do volného 

ovzduší. Podmínka uvedení změřené hodnoty by 

v praxi mohla úkon kontroly pouze zdražit, aniž 

by zajistila zvýšení bezpečnosti. 

 

 

 

V Praze dne 14. srpna 2017 
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