Komíny a kouřovody
Před začátkem topného období stojí za připomenutí, že instalovat a užívat lze pouze schválené
typy plynových a elektrických spotřebičů i spotřebičů paliv, které jsou napojeny na komíny a
kouřovody. U všech spotřebičů je nutné dodržovat návod výrobce nebo pokud původní návod
není k dispozici, pak návod technicky funkčně srovnatelného druhu a typu spotřebiče. Je třeba si
uvědomit, že odpovědnost za stav komínu a kouřovodu (jako součást domu nebo objektu) nemá
kominík, ale vlastník, správce nebo uživatel objektu. Povinnost přísluší konkrétnímu vlastníku
nebo správci nebo uživateli objektu podle povinností upravených zákonem nebo smlouvou, musí
zejména:
•
•
•
•
•

Umožnit kominické firmě řádné čištění a kontrolu komínů, volný a bezpečný přístup ke
komínu a jejich čistícím zařízením.
Připravit nádoby z nehořlavého materiálu na ukládání sazí ze sběrací části komínového
průduchu.
Odstranit závady komínů a spotřebičů paliv, které byly zjištěny při kontrole, čištění nebo
zkoušení komínů.
Zajistit, aby se nepoužívalo komínů a spotřebičů paliv u nichž byla zjištěna závada bránící
bezpečnému užívání, a to až do odstranění této závady.
Zajistit zkoušku komínu před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu.

A na co si dát pozor, než začneme topit? Především by měl každý vědět, v jakých lhůtách je
povinen zajistit čištění a kontroly komínů pro jednotlivé typy tepelných spotřebičů. Uživatel by
měl zkontrolovat, zda je řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod
propálený. Opatrnosti je třeba dbát při vysypávání žhavého popele - popel ukládat do nehořlavých
nádob, které jsou neporušené. Vypalovat lze pouze zděné komíny, práci musí provést kominická
firma za účasti nejméně dvou svých pracovníků. Správce objektu musí tuto činnost oznámit
nejméně tři pracovní dny předem místnímu obecnímu úřadu, který podle potřeby učiní vhodná
opatření.
Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín přináší nejen špatné hoření, ale i nebezpečí
vznícení sazí. Zvláštní nároky jsou stanoveny u plynových kotlů. U nich je nutná jak čistota
komínových průduchů, tak zajištění předepsaného tahu komína. Saze se musí vybírat z komínů od
spotřebičů paliv s výkonem nad 50 kW při každém čistění, u ostatních komínů 1 x ročně. Úhradu
za čištění komínů, popřípadě za kontrolu jejich stavu platí správce objektu, za zkoušení komínu
ten, kdo si tyto práce objednal.
Lhůty pro čištění komínů:
Komíny se spotřebiči na tuhá a kapalná paliva:
• výkonu do 50 kW……………6 x ročně
• výkonu nad 50 kW…………..4 x ročně
Komíny se spotřebiči na plynná paliva:
• výkonu do 50 kW a jsou-li opatřeny komínovou vložkou…………2 x ročně
• výkonu do 50 kW a nejsou-li opatřeny komínovou vložkou………6 x ročně
• výkonu nad 50 kW………….4 x ročně
V rekreačních domcích a chatkách pokud nejsou užívány celoročně:
• výkonu do 50 kW 1 x ročně (nejlépe před zahájením topného období)
Příště: topné období – skladování paliv

