
Čištění, kontroly a revize spalinových cest: 
1)    Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví. Kromě kominíka můžeme spalinovou cestu u spotřebičů na 
pevná paliva s výkonem do 50 kW včetně čistit svépomocí. Kominík nám pak může 
spalinovou cestu vyčistit při pravidelné roční kontrole. 
 
2)    Kontrolu spalinové cesty provádí po jejím vyčištění oprávněná osoba, která je držitelem 
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kominík při těchto kontrolách posuzuje: 

 zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým 
požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena, a bylo zahájeno její užívání, 

 zda je stavem a provedením zajištěno bezpečné odvedení a rozptýlení spalin všech 
připojených spotřebičů do volného ovzduší, 

 zda je ke spalinové cestě a všem otvorům (vymetacím, kontrolním atd.) zajištěn volný 
a bezpečný přístup, 

 zda je dodržena stanovená bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých 
předmětů a stavebních hmot, 

 zda je v souladu s požadavky právních a technických předpisů provedeno zajištění 
prostupů spalinové cesty jak vodorovnými, tak i svislými stavebními konstrukcemi, 

 zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu z minulé kontroly nebo revizi 

 celkový stavebně technický stav spalinové cesty. 

Vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty je uveden v příloze č. 3 
vyhlášky č. 34/2016 Sb. 
 
3)    Revizi spalinové cesty provádí osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního 
technika spalinových cest. Odborník revizi provádí: 

 před uvedením nové spalinové cesty do provozu,   

 po každé stavební úpravě komína, 

 před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,   

 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, 

 před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, 
provedení a výkonu za podmínky, že je splněna podmínka, že způsobilost spalinové 
cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty, 

 po požáru komínového tělesa, 

 při zjištění nebo při důvodném podezření na vznik trhlin ve spalinové cestě. 



 způsob revize spalinové cesty je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 34/2016 Sb. 

 
 


