
\'* Člárr}nr lt) rtorut1'ČSX :: ,1]0l je cletjnor-áu tzr-, oth-ocl spalirr teniior.trj §téil§li clo r"o1nélrir
ovzrlir§i. ZásatJotr je. že rrt{r"od spalirr §těrr§lt lasáct1, do r-cllrrélrr,r orzclrt§i lze rrartirnout
a Provést jeu l teclrrrick.v oclúr,odrlěrrj,clr pŤipaclecli při stalebrticb ťrprar,ácir Lrutlor- nebcl
u Pni*il'slorýcb star*eb" pii dr:cllžerri nr:i.uorýcb ltoelnot a enrisniclr lirrrittl. \,'i.l.)d spalut
sťěrttrtt ínsárl}, netrrúž* být nal,rbor,,án a realizo.1,án it riorl-ch sťa,i-elr.

Noltua uol-ě clefirrqe, že iento zpťts*Lr r:c-ir"oclu spalin se §ká pollze spotielričťr ua plr-rurá
Pnlil'a r' ;rrovedeni C * tj. rtzrrrťených §pofi,§t)ičli. Lteré oaeUiraii spnlol,aci izirrclr
z r-enkovnihtl Prtrstont nelxl ze spcrlečrtélro korrrirltr a spnlirrv isotl trclr-áděqv clo .i.en}ior-uiito

Pr§što!'tl}. Dále pak pro plrrror,é spoti'ebiče r-plovedeni B3_1 - tj. otť\-řerrý spotřelrič. !ter;
oilebira sPalovaci rzdtrch z pťt]slot,tl. kcte re rtrrristěn a spnlirr1, jsoir rrtli-ácleil1" Ůo r.entrior-nilro
PIo§tonl 1krrrrrinerrr rtelrr.r koltřtrvocleu:}, Prorerletri B.J.3 aratrierrá pllrtorj. spoti-elrič [:ez
pientšovače talrtr ttrčertý prlr připojetri rra spol*črrÝ koruírr se r-zdrrcho.,"j.rn 1-*ntilátor-errt
irrstalovarti,tri pi,eil spalr:r,nci klrntr:rou, :r:ar-ic je prržatlor,ário. že tl §pCItŤebičei. pror-ecl*ui 833
ttttlsi mit zatrezP*Čeurr. že spalirt\, §entl:ltorr při prorrrzrr sptrtřebiče plorrii;:rr.,,,ri clo rriista jeho
ilrstalace a jelicil rriaxiniálrri jnrenrrr-iti, r,jkorr je cto ]4 k\i' {:r/e upá:orrtttii, ie l,pietťc lto:itrt
v'rlfui |loťllt.l,ť§:\'-J l}at pÍantán do ťoht 2aJ0 b},la rrtro ln.mit.e 30 kíI-;;. Rtrzctělerri
PoŽadaTlrrr ua tnožntr§t 1\'ti§těui spalirr stě!}§u rra t'asárltr je rtrec|enr,l r- člárrlnr i(_1.1,] jako:

/ \-lristělri spalirr t-rcl spr:rtiebičri clo.irrterror-itélrů \"i*L1]l11 : k§-,
r \:rtstěni spalirr ot1 spotíebir.*ťi se jruerroli§"rn r,l*onem od ? kW do 3.{ k\\-.

r Yrristěni sprrlirr §poti,ebičťl rr trltrtnr1,,slorj,clr sťar"eb se irrtenotir!,ru ri.konen ocl ? k\\'
cltr it}0 k\\'.

Spotř"ebiče rlo jmerovitOho rýkonu 7 k\\"
Te§t ilofirn', kter:" upr*rrrie požar{ar,§, prtr .rnlsťěrri otltalrtr spalirr l.eukori}i stětrolt 1e
přel,eclen rlo požaciavltri ctle trbr. j
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Obr. 2 Poladrn'h' lT'tislclli orlrrrínt spaíht tet.,řotttí stéttott rítl jnetntiftín nkontl - lrll-
{ít I'olltě tlltsrúi oclrrt}ru sqlai*t lmrí íet.étttllt
|jl li,ri,srtilli rsríralu spoíilt 7lorl rer&rcrn,c,s,ir/é jrlcire

§potřelriče se jmenoli§,nr lÝkanenr od ? k11" r1o t-t k11'
PosnrP Při Poslrrrz*ni uroŽnosti oclt"rrcltr spnlirr ven}i*rrri §lěllolt rt trlrrŤtiÝclr Lrttcltx"clo vol*élrtr
i]i'ost§r"tl rt plr:rtrvi'clr silrrtřebičťi o jrrrelr,_.li,itérrr rjlcr:rlll trt1 Ť k1\, tltr :+ ťrr" i* násler:lrriici:
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1l 1 ne"lrrienši
př*clepsarré r,ztlálelrosťi sotisedrrich rrebo proťiie}iiýcir i-ruclor, §ť r}ťpt}§ilzlr|i r, 1:říparlě. krlr"
_ie rr.trstěrri rrdtalrrr spalirr na íhsádů cltrtrrrt r-i.še. rr*ž jstrrr }ror:ií lu,arr1"orloni oken" dr-eři"
siťešrrir;lt oken a r-ikjŤú. protileirlé rtel-ro sortsedtri Lxr clor.r, {obr. 3). \. pr.ipaclě. kcl1' je
riristěrri orltabrr spali* r,e steiné rirclrrri nebo rloiionce niže ttež jsori lrarrri iuart1, ottorrt
oken. tlreii atd. rr protiielrlé bttcltlr"}-. je rrrrt;té dodržet požirdar-kr. na rr*jrrrerrši r-zclálentrsti
i:rotileli1!,cl.r L:rrcltrl, clle *br.. -i,
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Obt- 3 Priklaď nltsthlí oďtrltt spalht t,erlkot,lti síé,lotl bttclon. ! lrt<l úrovttí btrlo.,., 2 _

t':clťtletw,sr ue:i Ilurlal'rnti sp nepo.stt'*!e. Bttrlovt ! se pova!r§e rr srtrtto,r(mÉ srajicí
bttďot,tt
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Obr. ] }'e.inw*Í PŤerlePsané v:rlůťgru,tti pratileítl{clt bttďot, orl l1l\,t>altr oďtrtltti sprtřiil trt
tel irovi :di porll e r;r'tfu . 

ís t rlat
ttt lsuďon,patreilJ?.
bl bttrřal:., s / _\-ř lsad r,úsraiu
{! btttlots,.i j _\? narí n.úsrilún
c{l llttďtl::.,s J _\? a yice lmrí q,úsriltiltt

]}\'
* zcle ie ciúleži§, prržatlar.ek.

že trr-ederri clrlr-oilrt spnlirr rtrrrsi bir r"žclv za l-erúirrr-ni stěr}oll. §a clrrrlrou §tl"Étiltl je také
l}lttl}é paln{li0\-i]l ua ninirttátrri pferlepsanott vzclá lettost rlttstěrri odtiritil spaliri tapř. pr"rr1
přesalrrrjici sti,echott. rrebo jirtorr stilrelrni konstrrrkci { obr. 5c t, \' sonr-islosti s obr. 5c. i*
ttrtttlé cíóle přilrlérltortt k pieclepsarl!,,rrr rtrirtirrrálrti*lr otlstrprrýcir r"zclálentr§li 1.111;1;ui
orlrodrr sp*lin orJ lroi{arlclr rnateriálri {r"iz olrr. 6.}. §*pt t,l pi,esalrrr jiciclr §riliťlr
s dřer,ěrrýrn podbitirrr {ti. s irořlnr-ýrrt ll}iitefiále$l } br, ntrisela trlt sktltečrrá rtlinirnálrri

t

pieriepsarrli r"ziláierrr.rst r-e sr-islén stttěrri nacl r,-lrtstěiriilr sp*li.n ;. l.j rrt.
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materiál do vzdálenosti 0,5 m ve vodorovném směru a pod vyústěním. Nad vyústěním to plati až do vzdálenosti 1,5 m. Po-

kud se vyskytne hořlavý materiál proti vývodu spalin (nějako zastínění), nesmí být jeho vzdálenost menší než 1m"

čl. to.:"o
Nelmenšívzdálenosti od protilehlých nebo přilehlých bytových a rodinných domů od vývodů spalin jsou uvedeny na ob-

rázku 17 č§N 73 4201:20,16" B|íže je toto ustanovení vysvětleno na obrázku 34K. Nejmenšívzdálenost od sousedních budov
se neposuzt]je v případech, kdy je vyústění situováno výše, než jsou horní hrany otvorů oken nebo dveří (nadpraží otvorů)
nebo větracích mřížek apod., včetně střešních oken a vikýřů (obr. 18 Č5t\).

čl, to.1"z
K výrazným změném došlo u velikosti ochranného pásma. Oproti předcl. ozímu znění normy ČSl,t Z: 4201:20'l0 by|y sta-

noveny pouze dvě velikosti. Ochranné pásmo pro kotle do jmenovitého výkonu 1B kW a ochranné pásmo pro kotle od jme-
novitého výkonu 1B kW do výkonu 24kW. Přesné vyobrazení pásem je v Č5N 73 4201:20] 6 na obrázku ] 6. V ochranném pás-

mu nesmíbýt na fasádě žádný otvor. tedy okno, dveře nebo otvor pro r,ětrání.

mř.§m
mh" 10m

t

abrózek 34K - Nejmenší vzdútenosti protitehtých nebo přileh|ých bytových a rodinnýeh domú od vývodu spalin ,
V přízemním radinném domě s označením A jevývod spalin,

Přízemní radinné domy B a C ve vzdálenosri 5 m téta padmínce odpovídají,
Rodinný dům s aznačením D padmínku nejmenšívzdálenosti nesplňuje a proto by vývod v radinnérn domě

s označením A nenloh! být praveden, nebo by měl být posunut nó vzdólenast 5 m od radinného domu s označením D.

Dvoupodlažní dům s označením E musí být ve vzdúlenost! 'l0 m, aby vývad spalin v domě A mohl být proveden"

čl. to.+.t a 10.4.2
Vývody stěnou fasády u spotřebičů se jmenovitým výkonem od 7 kW do 'l00 kW u průmyslových staveb (např. staveb ur-

čených pro výrobu, skladovánía zemědělství) musí být nejméně 3 m nad okolním terénem a nad vyústěním nesmí být sitlt-

ovány žádné ůtvory do objektu (okna, dveře, větrací ůtvory apod,)" Tímto ustanovením nejsou nryšleny otvory konstrukČné

řešené jako neotevíratelné, tedy takové, kterými nemohou pronikat spaliny do vnitřních prostorů prŮmyslových staveb.

U průmyslových staveb se nestanoví ochranná pásma,

čl. to.+.s a 10.4.4
Na obrázku 19 v ČSN je zakreslen diagram vzájemné vzdáienosti budov u pr,ůmys|ových objektů podle výkonu spotřebl-

če, ze kterého je možné minimálnívzdálenosti sousední rrebo protilehlé budovy podle výkonu spotřebiče paliv odvodl:
Z diagramu je patrné, že např. §tejně vysoká protilehlá budova s okny musí být vzdálená od vyústění spalin v protilehlé bu-

dově do výkonu spotřebiče 30 kW nejméně 5 m, u spotřebiče s výkonem 100 kW je tó 'l5 m. Tyto vzdálenosti ale platí pouze

za předpokladu, že nebudou překročeny emisní limity podie platných předpisů.
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Obr. § Pl,edepstnté v:rlťl*wJíi 1,1,1i§ř{r,Ji sporhlí ln,mn, lrouřal,tlrfu lru ot}\,lť|Otě :r/i lmrí
okofutittt l€ťěltťltl

at rltisrelli spulilt pra satltortťtl,tě slqiíťí Ittdovtt tcílp ol:r. 3t
b l r,úsrili oth,adu ,spclfu pro lurloru t ln"otncchtě :ústrn,be tdle abr. 1l
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Obr. 6 Pi'erlepsmté niniuťtílú aďsrulltté t:tlúleto.sri pro wnisťatfuú ínťírn.:''cít nrtrpriťlti ocl
l t ot, i : clt l t ů l t i í t cl ts, ti.s re l isp tt i i l t t t a rc t *ol, l l i : ď i
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Obr. ' Pťtsltlo průllěhu spalitl lt stíl,tlstanúln rllistdlii nu ploclÉ,frtsúde bl,tol,óltel donttt

3 r }Iusi lrjt qlo{r:žett{"r tzr" ocluaul§lrg pá§lpo pťó §ket
_lbxd"Ř.ilglrlrt - r,rtl-oi,errí rriirrirrrálrriiro ocluarutébo pásnu je p*eclepsáu§ z3 ťrčelenr zanezit
obtěžor,árrí spalirrarrri r,e rr,ššicir patreclr lrttcltrr-r,, nad r-lristěrriln spalirr {olrr. Ti. §ot,trra

--'}- 
l

: n



,,

z§ťla Znl§ila pirr-r_rtlrrí požaclal,k1, ťeš*ni oclualul*lro pásrna z polrlecltr tiicl §ox il rrr*zrri

pííprrstrié 1,on.*n*o.* los |rng,krr-ň'; x4;.o:..::'",l"sti ,riirr-arurj'cir pásern. Jedrlo r1o

jrrrenor.itélrr:l rj.konrr 18 k1\, n a*u* oá i s k1\' do ]-t k1\' t obr. Ť l. Při .-1t'otltr rětŠiho P§ČRt

"poii*rrien 
na iirsárle tresttri rltrclrázet k prunikrl tčclrto pnsenr,

§potřelriče re jmenoťitým r§"konenr od ? k§, tlo 100 k§,u prúnrl,slol§ch rírrYeb

L prurrrl.sltlr-j,-clr staveb je požatla§ek tta rlristětti odt*iru.sp*liu r{o §rrlrréilť' o.r,ztlirši rteirnérrě

3 rtl rrad okol*irrr tetén*ru a rracl ."irute*ir* ,ou",i lrjt ZáÁré oftrrr}, clo olrjeknr, \'ztltilerrr:st

srrrrseclniclr lrrrdor- riebo prrrtil*trlýclr irua.-,." se poi,izr'le r{le graňr rta obr'. § r'sr:rriaclrr

il;;;;ierrr cletinice tzr: sanrostatrrě stojici birciol"r,tobr. 3}.
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t} hr. 8 přeďepsaté l,:tldlelrusti sousethicll lrcbt) prarilellicíl buclot, odtaínt spnífut

u pt " t? n.,t,s í ot,{ c í t 1-1 t rcl ot

zÁr-Ěn
§rril,sl tloťlllv {.5§ :3 -{]t}i r-rárttci prcrr,áděiii rl*stěrri koui,or-ocltr rin ťasádtr d§lllllje, nlr}"pri

1n§6r,-éil1 iešerr,i |r1{o zcellr jet{nozrračlrě deťirior"árro projekrorart clntrnrnrentaci ra'zu,tčetii

ocluatrrrélrc, pnsnra a ielro ,'ztalr t o**trrir,, l.risreni,u, L olalirrri, clr"eř,irrr, on-or"tttrr apotl"

§edílrrori sr;trčástí j* ial"* poserrrzerri r"lirt itn scrrtsedui il pfotilth!é bricl*r'y, Oproit toirlrt

t}§ťtl}it ť-sx E§ l5:8T_] Jnk *nrr* rrr-iidi. poskl-trri* p§tlze dopantČe*e lrocl''ot--v

a lrolrrržel rresilecitiln{e clal*í podrolrnosr' \,e 'zt;li.' t octsnrPrrl'rrr 
'zciálert§§tetn 

r"l'rrstělti

sptlin. \, totut.r oirtecltr tak časta por,,.orrri* ptotoe pfeclpis1_ ,-ot,tnsti lrezpečnasti a rrezfidka

i ivgi*n1. pťo\.ilz1l i.eše*i trcltalnt spalirr r"rrěj ši slěllůtl,

prr_lr.áciěrri vrústěrrí trclr.odu sprrlirr ltějši t'asáclorr tl*nrrt i* již rrěliolik let Předitrětenr t"liskttzi

trrllronré r-eiejtltrsti, Je zřejrrré" ze rrňterá piipac11- Ť;Še;i tirkovélro o_1]':'1r' spirlirr jsort

teclririck__r ocliir.oclrritelrré a il* zřiclktr toiu iu*irr; ,rrožo*. §a drrrlrorr §tlnntl je r-Žti}'rrrttrrá si

trr.ěrlorrrit dopnrl rntorjno řešerri rrn okol:,ri pro*třerli._A r* jak bezPeČltostrri lrledisktr Pl3'rrot'lci

zejrttért* s oirlecienrlln-lroi*rtcietrri n*rru"piti .ir.,uolr*ni.Požánr.-tak i hl-gierrické lrleitiskrr'

kter:é Lrl, irrěltl zantčit k"a[irri žir-lrtrú prostr*rti r.clkali vrrrstěni otltrrlirr spalirr rle.|eri pltr

|r.Řr.it nrei* pi3uor-*lro spr_rtřellič*. *le také l prrr jeiro ok*li.


