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Anotace Tato prezentace je určená k výkladu o odtahu spalin plynového 
spotřebiče, jednotlivých typech spotřebičů, základních předpisech 
při odvodu spalin v  předmětu Plynárenství  oboru instalatér. 
 

Očekávaný výstup Znalost jednotlivých požadavků na odtahy spalin domovních 
plynových spotřebičů, komínů, jejích druhů, popis základních částí.  

Druh učebního 
materiálu 

prezentace 



KOMÍNY  



KOMÍNY 

 jde zpravidla o svislou zděnou konstrukci s 

průduchem, kterým jsou odváděny spaliny 

 komín může obsahovat více průduchů 

 nejvýhodnější a nejbezpečnější jsou komíny 

průběžné 





NÁZVOSLOVÍ KOMÍNŮ 

 Ústí komína 

 Komínová hlava - umístěna na konci komínového 
tělesa a musí být kryta nejlépe betonovou deskou 

 Vymetací otvor - slouží k vymetání usazenin 

 Vybírací otvor - slouží k vybírání popelu a 
kondenzátu  

 Půdice 

 Sopouch - otvor v plášti, který slouží k připojení 
spotřebičů 

 Komínový průduch – čtvercový, obdélníkový, 
kruhový 

 Účinná a neúčinná výška 





DRUHY KOMÍNŮ 

1. Podle uspořádání 

 

 průběžné – všechny průduchy založeny v 
nejnižším podlaží 

 podlažní - průduchy jsou založeny v jednotlivých 
podlažích 

 se společným sběračem - sběrač je založen v 
nejnižším poschodí a od něho odbočují 
průduchy. 



Komín se 

společným 

sběračem 

 

 

A - komíny průběžné, B - komíny podlažní 



UČINNÁ A NEÚČINNÁ VÝŠKA KOMÍNA 



DRUHY KOMÍNŮ 

2. Podle velikosti 

 

 úzké 

 střední 

 průlezné 



DRUHY KOMÍNŮ 

3. Podle tvaru průduchu  

 

 čtvercový 

 kulatý 

 obdélníkový 



DRUHY KOMÍNŮ 

4. Podle paliva  

 

 tuhé  

 kapalné 

 plynné  

Dle druhu paliva 

    



DRUHY KOMÍNŮ 

5. Z hlediska polohy ke svislým nosným konstrukcím 

 

  

 

 Vestavěné komíny – je součástí nosné nebo 

nenosné konstrukce  

 Komíny přistavované 

 Komíny samostatně stojící   



A - komíny vestavěné v budově, B - komíny přistavěné k budově, C - komíny 

volně stojící 



DRUHY KOMÍNŮ 

6. Podle technologie provádění 

  

 

 Tradiční – z cihel nebo tvárnic 

 Monolitické betonové komíny – průmyslové  
objekty 

 Montované z kvádrů 

 Stavebnicové komíny 



VYÚSTĚNÍ KOMÍNA 

 Komíny se vyúsťují tak vysoko, aby za všech 

provozních podmínek připojených spotřebičů 

paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl 

spalin do volného ovzduší. 



VYÚSTĚNÍ KOMÍNA NAD ŠIKMOU STŘECHU 



VYÚSTĚNÍ KOMÍNA NAD PLOCHOU STŘECHU 



POHLED DO ÚSTÍ KOMÍNA 



KOMINICKÉ ČINNOSTI 

http://img.blesk.cz/img/1/full/799648-img-komin-kominik-vyhlaska-zakon-revize-kontrola-bydleni.jpg


KOMINICKÉ ŠTĚSTÍ  
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