VYHLÁŠKA č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na stavby
ze dne 12. srpna 2009

§ 24
Komíny a kouřovody
(1) Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech
provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod
a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly
překročeny emisní limity stanovené jiným právním předpisem vztažené
k předmětnému zdroji znečištění,
okolní zástavbě a nedošlo k ohrožení
bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného
spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její
kontroly vymezené normovými hodnotami.
(2) Spaliny spotřebičů paliv se odvádí nad střechu budovy. Vyústění odvodu
spalin
venkovní stěnou do volného ovzduší, lze použít jen v technicky
odůvodněných případech, při stavebních úpravách budov nebo u průmyslových
staveb, při dodržení normových hodnot a emisních limitů podle odstavce 1.
(3) Materiály komínů, kouřovodů, komínových vložek a jejich izolací musí
odpovídat normovým hodnotám. Komíny musí být opatřeny identifikačními štítky
odpovídajícími normovým hodnotám.
(4) Výška komína nad střechou budovy i ve vztahu k nejbližšímu okolí je dána
normovými hodnotami
(5) Nejmenší dovolený rozměr světlého průřezu
a přetlakového komína je dán normovými hodnotami,

průduchu

podtlakového

(6) Na spalinové cestě musí být kontrolní, popř. vybírací, vymetací nebo čistící
otvory pro kontrolu a čištění komínů a kouřovodů. Umístění otvorů, jejich počet
a provedení, jsou dány normovými hodnotami
(7) Ke komínům, které se kontrolují a čistí ústím průduchu komína musí být
zabezpečený trvalý přístup budovou, otvorem ve střeše, komínovou lávkou
popř. vnější přístupovou cestou, střešními stupni. Požadavky na přístupové cesty
a komínové lávky jsou dány normovými hodnotami.
(8) Požadavky na volně stojící průmyslové komíny jsou stanoveny normovými
hodnotami

§ 12
(3) Do světlíkové nebo větrací šachty lze zaústit pouze větrání místností
stejného charakteru v celé výšce šachty, šachtou nesmí být odváděny spaliny od
spotřebičů paliv. Pouze v odůvodněných případech, při zachování funkce
světlíkové nebo větrací šachty, v nich může být umístěn komín odpovídající
normovým hodnotám.

