
Lhůty kontrol a čištění dle ČSN 734201:2008 

Minimální počet kontrol a čištění spalinových cest a spotřebičů paliv, vybírání tuhých znečišťujících částí a 
kondenzátu a provozních revizí v období kalendářního roku 

 

Výkon připojeného 
spotřebiče paliv 

činnost Palivo

tuhé kapalné plynné *)
Celoroční 
provoz 

Sezónní 
provoz 

do 50 kW včetně Kontrola a čištění 
spalinových cest 

4x 2x 2x 1x

Výběr tuhých 
znečišťujících částí a 
kondenzátu 

1x 1x 1x

Provozní revize 1x 1x 1x

od 50 kW do 5 MW Kontrola a čištění 
spalinových cest 

4x 1x 1x

Výběr tuhých 
znečišťujících částí a 
kondenzátu 

4x 1x 1x

Spotřebiče paliv     4x viz poznámka 
Provozní revize 1x 1x 1x

Vysvětlivky: 
1.   U objektů užívaných pro individuální rekreaci se kontrola a čištění komínů provádí jedenkrát za dva roky.        

Provozní revize se neprovádějí. 
2.   U jednovrstvých zděných komínů pro spotřebiče na plynná paliva se kontrola a čištění provádí min. 4x ročně. 
3.   Při čištění 4x ročně se první čištění provádí v době od 1. ledna do 31. března, druhé od 1. dubna do 30. června, třetí od 1. 

července do 30. září a čtvrté do 31. prosince kalendářního roku. Při čištění 2x ročně připadá polovina doby čištění 
na období od 1. ledna do 30. června, druhá polovina od 1. července do 31. prosince kalendářního roku. Při čištění 1x 
ročně se čištění provede v průběhu kalendářního roku. 

POZNÁMKA 1 Kontrolu a čištění spotřebičů na kapalná a plynná paliva provádí servisní pracovník s osvědčením 
příslušného výrobce spotřebiče paliv na základě jeho pokynů. Četnost provádění kontrol a čištění se řídí návodem k 
obsluze příslušného spotřebiče paliv.  

POZNÁMKA 2 Vyhláška MV ČR 111/81 Sb., stanoví kontroly a čištění pouze komínů, zatímco tato norma stanovuje 
provozní kontroly a čištění spalinových cest (komínů a kouřovodů) ve lhůtách uvedených v této příloze E. Počet kontrol 
je snížen, ale protože se rozšiřuje i o kontrolu kouřovodů, je komplexní. Tím se zvyšuje bezpečnost funkce spalinových 
cest i provozu spotřebičů paliv. Zrušení lhůt podle vyhlášky MV ČR 111/81 Sb. se předpokládá k 1. 7. 2008. 
 


