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5 Změny v požadavcích na připojování a provoz spotřebičů 

Spotřebič s odvodem spalin smí být připojen pouze při splnění následujících podmínek:  
a) spalinová cesta je vhodná z hlediska zajištění bezpečného odvodu spalin podle nařízení vlády 

č. 91/2010 Sb. při mezních provozních podmínkách (nejvyšší a nejnižší příkon, nejnižší a nejvyšší  
teplota na ústí odvodu spalin, provoz ostatních spotřebičů připojených na společný průduch atp.);  

b) je zajištěn dostatečný přívod spalovacího vzduchu pro spotřebiče v provedení B. 

Pokud se provádějí stavební úpravy (např. výměna oken, změna větrání), při kterých se mění přívod 
spalovacího vzduchu, výměna vzduchu v místnosti nebo objem prostoru pro plynový spotřebič v prove-
dení A nebo B, popř. se instaluje nový spotřebič v provedení A nebo B, musí vlastník spotřebiče zajistit 
provedení: 
a) přepočtu objemu prostoru, průtoku vzduchu a potřebného množství spalovacího vzduchu pro spotře-

biče v provedení A a B podle požadavků pro jednotlivá provedení spotřebičů; 
b) ověření nepřípustného podtlaku u spotřebičů v provedení B;  
c) provozní revize plynového zařízení podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. (neprodleně po dokončení 

stavebních úprav nebo před uvedením nového spotřebiče do provozu).  

Pokud se při přepočtu prokáže, že objem prostoru, výměna vzduchu nebo množství spalovacího vzduchu 
neodpovídá požadavkům těchto pravidel, musí se provést úpravy, kterými se tyto požadavky zajistí. Pře-
počet nebo ověření nepřípustného podtlaku provádí kvalifikovaná osoba, např. revizní technik plynových 
zařízení, revizní technik spalinových cest, projektant s autorizací v oboru technika prostředí staveb nebo 
soudní znalec v příslušném oboru. 
Za užívání plynového spotřebiče odpovídá vlastník spotřebiče, pokud se této odpovědnosti nezprostí jejím 
prokazatelným přenesením na uživatele např. smlouvou o pronájmu nebo předáním do osobního užívání 
podle přílohy 13 TPG 704 01. 
Subjekt provádějící uvedení spotřebiče do provozu (nového, vyměněného, po opravě, nebo servisu) musí 
provést kontrolu odvodu spalin a přívodu vzduchu a ověřit zda nový nebo vyměněný spotřebič odpovídá 
štítkovým hodnotám komína nebo hodnotám v revizní zprávě spalinové cesty. 
Při uvádění plynových spotřebičů v provedení B do provozu, při jejich seřizování montážní nebo servisní 
organizací, při provozní revizi, popř. při odborném posouzení jejich provozu, se musí z bezpečnostních 
důvodů provést následující měření (obrázek 2): 
a) koncentrace CO ve spalinách; 
b) koncentrace CO v ovzduší v místě instalace spotřebiče ve výši 1,5 m nad podlahou;  
c) tahu komína; 
d) teploty spalin; 

Měření podle bodů a) až d) se provádí za následujících podmínek:  
a) spotřebič je v době měření nastaven na nejvyšší dosažitelný výkon; 
b) použitý měřicí přístroj má platnou kalibrací. 

Měření podle bodů a), c), d) se provádí buď ve spalinové cestě spotřebiče před nebo za přerušovačem 
tahu, popř. v odvodu spalin, 100 mm až 300 mm za spalinovým hrdlem spotřebiče nebo ve stávajícím mě-
řicím místě spalinového hrdla. Měření podle bodu b) se provádí po uvedení spotřebiče do provozu. 
Naměřené hodnoty koncentrace COm ve spalinách se přepočítají na hodnoty COneředéné (tj. při součiniteli 
přebytku spalovacího vzduchu A = 1) podle vzorce: 

COneředéné = COm . m  

kde  COm a m  jsou naměřené hodnoty. 

Na základě hodnoty CO se při uvádění plynových spotřebičů v provedení B do provozu nebo při jejich 
seřizování montážní nebo servisní organizací nebo při provozní revizi stanoví:  
a) návrh termínu provedení servisu spotřebiče podle diagramu v nové příloze 15 TPG 74 01 (obrázek 3); 

v případě koncentrace COneředěné vyšší než 1 000 ppm se stanoví návrh na okamžité odstavení spo-
třebiče z provozu; 

b) návrh lhůt pravidelného servisu s ohledem na návod výrobce a místní podmínky. 
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Obrázek 2 - Ukázka změřených hodnot (autor: TESTO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - Termín servisu plynových spotřebičů v závislosti na koncentraci COneředěné ve 
spalinách (autor: ČSTZ) 
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6 Změny v požadavcích na umísťování spotřebičů 

Kapitola o umísťování spotřebičů byla zcela přepracována. Spotřebiče se umísťují v souladu s návodem 
výrobce a příslušnými předpisy. Pro vytápění a přípravu teplé vody se přednostně instalují 
spotřebiče v provedení C (uzavřené). Spotřebiče v provedení A nebo B (otevřené) smějí být instalovaný 
pouze při splnění požadavků na objem prostoru a výměnu vzduchu nebo množství spalovacího vzduchu. V 
nových budovách mají být pro vytápění a přípravu teplé vody instalovány přednostně spotřebiče v 
provedení C, které si přisávají vzduch pro spalování z venkovního prostoru a spaliny jsou odváděny 
tamtéž. Pro přípravu pokrmů mohou být instalovány spotřebiče v provedení A, jejichž spaliny odchází 
do prostoru, ve kterém jsou umístěny. Spotřebiče v provedení B, které odebírají vzduch pro spalování z 
prostoru, v němž jsou umístěny, se mají instalovat pouze tam, kde není instalace spotřebičů v provedení 
C možná, např. ve starých budovách jako náhrada za stávající spotřebiče v provedení B. 

6.1 Umísťování spotřebičů v bytových prostorech 

Spotřebiče nemají být umisťovány ve schodišťových prostorech, veřejnosti přístupných chodbách a 
únikových cestách (neplatí pro chodby a schodiště rodinných domů s nejvýše dvěma nadzemními podlažími 
nebo bytovými jednotkami), v průchodech a průjezdech. Pokud jsou spotřebiče v těchto prostorech 
výjimečně umístěny, musí být zabráněno neoprávněné manipulaci s jejich ovládacími prvky. Pokud je ve 
schodišťovém prostoru umístěn spotřebič v provedení B (otevřený), smí se nacházet pouze v nejvyšším 
podlaží, protože při jeho umístění v nižším podlaží by vlivem komínového efektu mohlo dojít k proudění 
spalin schodištěm. 

6.1.1  Spotřebiče v provedení A 

Spotřebiče v provedení A (otevřené) odebírají vzduch pro spalování z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a 
produkty spalování odcházejí do téže místnosti. Podle nové koncepce spotřebiče v provedení A pro přípravu 
pokrmů a pro průtokový ohřev vody nevyžadují zřizování větracích otvorů, protože jejich provoz je 
krátkodobý a přerušovaný a výměna vzduchu větráním, např. oknem, je zcela dostatečná. Plynové chlad-
ničky a zásobníkové ohřívače vody v provedení A však, vzhledem k dlouhodobějšímu provozu, vyžadují při 
provozu trvalou výměnu vzduchu. V případě místností, kde jsou osazeny spotřebiče pro přípravu pokrmů 
nebo průtokové ohřívače vody v provedení A, které je možné větrat okny nebo dveřmi do venkovního 
prostoru, není nutné provádět žádné výpočty prokazující zajištění průtoku vzduchu pro tyto spotřebiče. 
Spotřebiče v provedení A o součtovém příkonu vařidlových hořáků větším než 15 kW musí být opatřeny 
pojistkami plamene. 

Spotřebiče v provedení A je zakázáno umísťovat: 
a) v koupelnách a sprchových koutech; 
b) ve skladištích potravin a na WC; 
c) v místnostech určených ke spaní (kromě bytových jednotek a staveb pro individuální rekreaci s 

jednou obytnou místností). 

Pro použití plynových průtokových ohřívačů vody v provedení A platí následující další požadavky: 
a) příkon spotřebiče nesmí být větší než 10,5 kW; 
b) spotřebič musí být vybaven hlídačem okolního prostředí, např. oxystopem a pojistkou plamene, která 

není ovlivňována sálavým účinkem plamene, ke kterému může dojit v důsledku zhoršeného spalování 
hlavního hořáku (např. zanesený výměník); 

c) spotřebič smí mít pouze jeden vývod teplé vody, a to v témže prostoru, ve kterém je umístěn;  
d) spotřebič smí být používán pouze pro odběr vody u dřezu či prameníku v bytové kuchyni, nebo  

u umyvadla a nesmí být používán pro jiné účely s dlouhodobějším odběrem teplé vody, např. u van  
a sprch. 

6.1.1.1 Objem prostoru pro spotřebiče v provedení A  

Požadavky na objem a světlou výšku prostoru pro spotřebiče v provedení A zůstaly téměř beze změn. 
Spotřebiče určené pro přípravu pokrmů je možno umístit také v místnosti, která nemá nejmenší požadovaný 
objem nebo je nepřímo větratelná, při splnění následujících požadavků:  

a) v místnosti se smí nacházet pouze jeden plynový spotřebič;  
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b) místnost se musí propojit se sousední místností neuzavíratelným otvorem o šířce nejméně 0,6 m a 
výšce nejméně 1,9 m nebo trvalým odstraněním dveří včetně jejich závěsných mechanismů;   

c) objem místnosti, ve které je umístěn spotřebič, musí být nejméně 10 m3 a  celkový objem obou 
propojených místností se musí rovnat alespoň 1,3 násobku nejmenšího požadovaného objemu;   

d) alespoň jedna z těchto místností musí být přímo větratelným nebo trvale větraným prostorem.  

6.1.1.2    Výměna vzduchu pro spotřebiče v provedení A 

Průtok vzduchu z venkovního prostoru musí být zajištěn přímo do prostoru, ve kterém jsou spotřebiče 
v provedení A umístěny, nebo, v případě spotřebičů určených pro přípravu pokrmů, do sousední místnosti 
propojené s místností se spotřebičem za podmínek uvedených v odstavci 6.1.1.1. Průtok vzduchu z ven-
kovního prostoru se zajistí podle tabulky 1. Pokud jsou nutné větrací otvory nebo potrubí, smějí být 
uzavíratelné pouze za podmínky, že spotřebič lze provozovat jen při jejich otevření na stanovený volný 
průřez. V místnostech se spotřebiči v provedení A se doporučuje osadit účinné větrací zařízení (např. 
digestoř) s odvodem do venkovního prostoru, pokud toto větrací zařízení nemůže ovlivnit odvod spalin od 
spotřebičů připojených na spalinovou cestu. 

Tabulka 1 - Nejmenší požadovaný průtok vzduchu pro spotřebiče v provedení A  

a způsoby jeho zajištění 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DOMOVNÍ  PLYNOVODY 

 
 
 



DOMOVNÍ  PLYNOVODY TPG 704 01 
 
6.1.2       Spotřebiče v provedení B 

Spotřebiče v provedení B (otevřené) odebírají vzduch pro spalování z prostoru, ve kterém jsou 
umístěny, a spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší spalinovou cestou ve smyslu ČSN 73 4201 a 
ČSN EN 13384-1. V poslední době, kdy jsou v budovách těsná okna, způsoboval provoz spotřebičů 
v provedení B řadu smrtelných otrav, jejichž příčinou býval nedostatek vzduchu pro spalování 
nebo únik spalin do místnosti, ve které je vytvořen podtlak od větracích zařízení, komínového tahu 
jiných spotřebičů (např. na tuhá paliva), nebo dokonce prouděním spalin z bytu v nižším podlaží do 
schodiště. Z těchto zkušeností vyplývá mimo jiné zákaz umísťování spotřebičů v provedení B v 
prostorech určených ke spaní. Je bezpodmínečně nutné zajistit přívod potřebného množství 
spalovacího vzduchu pro tyto spotřebiče a zabránit podtlaku, který by mohl ovlivnit odvádění 
spalin. Objem a propojování místností nemůže nahradit přívod vzduchu z venkovního prostoru. Při 
návrhu umístění spotřebiče je nutné zajistit otvory nebo větrací potrubí pro přívod vzduchu z 
venkovního prostoru. Úpravy těsnění nových oken tato okna znehodnocují (akustické vlastnosti, 
pronikání vody apod.). Vliv podtlaku v místnosti na přívod spalovacího vzduchu je možné omezit 
použitím spotřebiče s ventilátorem, např. provedení B33. Se zajištěním přívodu vzduchu 
průvzdušností je možné uvažovat pouze ve stávajících budovách se stávajícími okny nebo 
stávajícími venkovními dveřmi bez těsnění. Při kontrolách a revizích a posuzování provozu 
plynových zařízení je u spotřebičů v provedení B s atmosférickými hořáky nutné ověření 
nepřípustného podtlaku. 

6.1.2.1    Nepřípustný podtlak 

Pokud není zajištěno automatické blokování současného provozu zařízení způsobujících podtlak a 
spotřebičů v provedení B, nesmí být spotřebiče s atmosférickými hořáky v provedení B s 
přerušovačem tahu umístěny v prostorech, ve kterých může vznikat podtlak, jehož hodnota je větší 
než 4 Pa, způsobený: 
a) ventilátory; 
b) větracími zařízeními; 
c) spotřebiči s ventilátorem; 
d) centrálním vysavačem; 
e) tahem komína jiných spotřebičů; 
f) jinými zařízeními. 

Při těsných oknech může podtlak v místnosti se spotřebičem způsobit jakékoliv výše uvedené 
zařízení umístěné i mimo místnost se spotřebičem kdekoliv v bytové nebo funkční jednotce. Ověření 
nepřípustného podtlaku je možné provést při provozu spotřebiče a zařízení způsobujících podtlak 
a zavřených oknech a venkovních dveřích, např. měřicím přístrojem podle obrázku 4. Ověření 
provádí kvalifikovaná osoba, např. revizní technik plynových zařízení, revizní technik spalinových 
cest, servisní technik plynových spotřebičů, projektant s autorizací v oboru technika prostředí staveb 
nebo soudní znalec v příslušném oboru. Podtlak narušující správný odvod spalin je možné omezit 
buď zajištěním přívodu vzduchu nejen k plynovým spotřebičům v provedení B, ale také k 
podtlakovým větracím zařízením (viz odstavec 6.1.3), nebo automatickým blokováním současného 
provozu zařízení způsobujících podtlak a spotřebičů v provedení B. 

Schéma měření podtlaku 4 Pa 

Legenda: 
1 - Okno 
2 - Plynový spotřebič 
3 - Měřicí přistroj 
4 - Sonda pro nízké tlaky 
5 - Hadice vyústěná 1 m od spotřebiče 
6 - Průchod kapilární hadice oknem 

 
 
 
 
 

Obrázek 4 - Schéma měření podtlaku (autor: ČSTZ) 
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6.1.3       Zajištění přívodu vzduchu pro plynové spotřebiče v provedení A, B, jiné spotřebiče 

a podtlaková větrací zařízení 

Pro spotřebiče v provedeni B umístěné podle tabulky 2 písmeno a) musí být přívod vzduchu z 
venkovního prostoru zajištěn větracími otvory nebo větracím potrubím. Průtok vzduchu větracími 
otvory nebo větracím potrubím nesmí být menší než potřebné množství spalovacího vzduchu. Větrací 
otvory nebo větrací potrubí smějí být uzavíratelné pouze za podmínky, že spotřebič lze provozovat 
jen při jejich otevření na stanovený volný průřez. Ovlivňování přívodu vzduchu ke spotřebičům (např. 
podtlakem od ventilátorů) se při umístění podle tabulky 2 písmeno a) nepředpokládá, protože prostor 
je určen pouze pro umístění spotřebiče a je při provozu tohoto spotřebiče od okolních prostorů 
oddělen uzavřenými dveřmi (dvířky). V odděleném prostoru se spotřebičem nesmí být po jeho 
uzavření možný pobyt osob. 
Potřebné množství spalovacího vzduchu do prostoru se spotřebiči v provedení B umístěnými podle 
tabulky 2 písmeno b) nebo c) je možné zajistit přívodem vzduchu z venkovního prostoru: 
a) větracími otvory nebo větracím potrubím vyústěným nejlépe u podlahy, které smějí být 

uzavíratelnépouze za podmínky, že spotřebič lze provozovat jen při jejich otevření na 
stanovený volný průřez; 

b) nuceným větráním podle projektu vzduchotechniky; 
c) průvzdušností pouze ve stávajících budovách se stávajícími okny a/nebo stávajícími venkovními 

dveřmi bez těsnění; 
d) vzájemnou kombinací způsobů podle a) až c). 

Přívod vzduchu větracími otvory, větracím potrubím nebo průvzdušností z venkovního prostoru se 
při umístění spotřebičů v provedení B podle tabulky 2 písmeno b) nebo c) posuzuje pro celou 
bytovou nebo funkční jednotku, která je oddělena dveřmi od společné chodby, schodiště, 
venkovního prostoru apod. Přívod vzduchu ke spotřebičům v provedení B může být ovlivněn 
průtokem vzduchu podtlakovými větracími zařízeními nebo množstvím spalovacího vzduchu pro 
jiné spotřebiče. Aby bylo zajištěno potřebné množství spalovacího vzduchu pro všechny spotřebiče 
odebírající spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a dostatečný průtok vzduchu pro 
spotřebiče v provedení A, musí být pro celou bytovou nebo funkční jednotku splněna nerovnost 
(nejméně rovnost) průtoků odváděného a přiváděného vzduchu. Na levé straně nerovnosti se nachází 
průtok vzduchu pro spotřebiče v provedení A, potřebné množství spalovacího vzduchu pro ostatní 
spotřebiče a průtok odváděného vzduchu. Na pravé straně nerovnosti se nachází průtok přiváděného 
vzduchu. Nerovnost má tvar: 
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Tabulka 3 - Orientační hodnoty průtoku vzduchu odváděného 
podtlakovým větracím zařízením v bytových prostorech  

Druh místnosti v bytovém prostoru Průtok vzduchu odváděný podtlakovým 
větracím zařízením v uvedené místnosti 

Vodv 

[m
3
. h

-1
] 

Záchod 50 

Koupelna 150 

Kuchyň (digestoř) 250 až 600
1)

 

1)       Podle typu digestoře.  

Tabulka 4 - Orientační hodnoty průtoku vzduchu odváděného 
podtlakovým větracím zařízením v nebytových prostorech  

Zařizovací předmět nebo místo v šatně Průtok vzduchu odváděného podtlakovým 
větracím zařízením pro jeden zařizovací 
předmět nebo místo v šatně 

Vodv 

[m
3
. h

-1
] 

Záchodová 

mísa Pisoárová 

mísa 

50 

30 

Umyvadlo 30 

Sprcha 150 

Jedno místo v šatně 25 

Větrací otvory nebo větrací potrubí pro přívod vzduchu z venkovního prostoru se doporučuje umístit 
u podlahy. 

Průtoky vzduchu z venkovního prostoru pro spotřebiče pro přípravu pokrmů, plynové průtokové 
ohřívače vody v provedení A, ruční hořáky a plynové kahany se do nerovnosti nezapočítávají, 
protože mohou být zajištěny krátkodobým nebo trvalým otevřením (vyklopením) okenního křídla, 
dveří nebo jiného větracího prvku do venkovního prostoru. 

Pokud se spotřebiče v provedení B nacházejí v prostoru, do kterého není přívod vzduchu zajištěn 
přímo z venkovního prostoru, musí být přívod vzduchu do prostoru se spotřebiči zajištěn propojením 
s prostorem, do kterého je přívod vzduchu přímo z venkovního prostoru zajištěn. Propojení se 
provede neuzavíratelnými otvory u podlahy o volné průřezové ploše nejméně 0,001 m

2
 na 1 kW 

příkonu instalovaných plynových spotřebičů nejméně však 0,02 m
2
. Do prostor, ve kterých může 

vznikat podtlak, např. od větracích zařízeni, se propojovací otvory nezřizují. Vedou-li však do těchto 
prostor v bytové nebo funkční jednotce z prostoru se spotřebiči v provedení B nebo z prostor 
propojených s tímto prostorem neuzavíratelnými otvory např. dveře, musí propojovací otvory zajistit 
přívod vzduchu i pro větrací zařízení nebo jiné než plynové spotřebiče, protože propojovací dveře 
nemusí být při provozu spotřebičů trvale uzavřeny (obrázek 6). Pokud se neuzavíratelnými 
propojovacími otvory má přivádět vzduch také k podtlakovým větracím zařízením umístěným v 
jiných místnostech a/nebo k jiným než plynovým spotřebičům, zvětší se neuzavíratelné propojovací 
otvory o průřezovou plochu stanovenou pro                        (viz 6.1.3.2) a/nebo o 
průřezovou plochu, kterou má spalinové hrdlo spotřebiče na tuhá paliva, pokud není znám jeho 
příkon. Těmito neuzavíratelnými otvory může být propojeno i více místností, tak aby byl zajištěn 
přívod vzduchu z venkovního prostoru ke spotřebiči. 

Spotřebiče v provedení C, které si přisávají spalovací vzduch z venkovního prostoru, nemají na 
požadovaný objem prostoru ani průtok spalovacího vzduchu a výměnu vzduchu žádný vliv. 
 


