
Vzrůstem velikých měst a průmyslu
v nich i v bezprostředním jich okolí
způsobuje se současně rostoucí

znečišťování vzduchu kouřem a sazemi
měrou takovou, že jest v zájmu veřejného
zdraví i hospodářství tomuto zlu čelit. Vý-
sledky nejnovějších bádání o hygienic-
kých závadách přílišného kouře ukazují, že
nejedná se tu pouze o stížnost obyvatelů
na obtěžování kouřem, nýbrž že jsou to
skutečně závady zdravotní., které oprav-
ňují, ba nutí veřejnou moc k zakročení.
Podle dobrozdání Pruské vědecké depu-
tace lékařské neobmezuje se škodlivý úči-
nek sazí pouze na ony sféry, v nichž vi-
díme se vznášet mračna dýmu, nýbrž
z těchto mračen splývá sice méně vidi-
telný, avšak jinými prostředky dosvěd-
čený déšť kouřový, přinášející škodlivé
látky do nižších vrstev vzduchových,
v nichž dýcháme. Také jest dokázáno, že
kouřem zhušťuje se mlha v městě a zimní
mlhy městské jsou takřka ve stejném po-
měru se spotřebou uhlí. Tyto těžké, kou-
řem a sazemi přesycené husté mlhy, které
náladu mysli a chuť k práci nikterak ne-
povznášejí, které plíce škodlivé dráždí, od-
nímají nám sluneční světlo, jehož blaho-
dárný účinek jest přece všeobecně znám.
Škodlivé plyny v kouři obsažené, zejména
kysličník siřičitý, budou z komínů vystupo-
vat ovšem i tenkrát, když topení bude
kouře prosté, pokud totiž se bude topiti
palivem, obsahujícím též síru. Tomu však
lze čelit dostatečnou výškou komínů a vy-
vedením těchto zbytků hoření do vyšších

vrstev vzduchových, tak že nastane pak
značné jich zředění, než se dostanou do
atmosféry, z níž bezprostředně dýcháme.

O škodlivých účincích kouře a sazí na
čistotu v městě není sporu – začazený,
umouněný zevnějšek všech staveb veřej-
ných i soukromých je toho stálým svěd-
kem, umělecká díla pak úpí pod věcnou
vrstvou černě prachu a sazí…

Namítne se otázka, zdali za naší doby
jest možno množství kouře a sazí ve
městě byť ne zcela odstranit, tož přece
alespoň omezit? Můžeme odpovědět
klidně. Neboť víme, že kouř a saze jsou
následky nedokonalého spalování paliva
a že při dokonalém spalování je tvoření se
kouře a sazí vyloučeno. Základní pod-
mínky pro dokonalé spalování jsou však
známy, tj. přívod dostatečného množství
vzduchu a vnitřní smíšení jeho s hořlavi-
nou, vysoká teplota v topeništi, dosta-
tečná doba k procesu spalovacímu. Čím
dokonaleji se tyto podmínky splní, tím
bezpečněji se lze vyhnout kouři a sazím.
Účelným zařízením topení, způsobem
jeho obsluhy a volbou přiměřeného pa-
liva vyhoví se podmínkám pro omezení
kouře. O tom není pochyb, že moderní
technika má pro každý daný případ pro-
středky k zamezení obtíží, způsobovaných
kouřem a sazemi. Ale pak je nutné, aby
vůči stávajícímu zlu prostředků těch se
skutečně užilo! Že jich při vydání staveb-
ního řádu pro Prahu atd. zákonem ze dne
18. května 1886 o prostředcích proti kouři
nebylo pochybnosti, o tom svědčí § 89,

kde se praví: „Jde-li o komíny již zřízené,
které kouřem svým obtěžují okolí, budiž
majitel domu, jehož se týče, přidržen
k tomu, aby odpomohl této vadě jiným
osvědčeným prostředkem.“ A § 91: „Silná
topení a to zvláště pro parní kotle, musí
být opatřena přístroji kouř účinně stravu-
jící a vůbec buďtež při takovém topení ko-
míny zřízeny tak, aby sousedstvo kouřem
neobtěžovaly… Výšku takových komínů
ustanoví stavební úřad, maje zření k po-
měrům místním, komíny tyto buďtež vždy
zařízeny tak, aby se mohly budoucně po
případě zvýšit alespoň na 30 m.“

Máme tedy u nás zákonité opatření
proti kouři, ale jest všeobecně známo, že
nedostačuje, a to z příčin různých, které
lze objasnit a pochopit nejlépe na opa-
tření města Drážďan, jež bylo tam učiněno
proti kouři a sazím.

Obecní zastupitelstvo v Drážďanech při
své péči o veřejné blaho obyvatelů města
již před 19 roky vydalo zvláštní nařízení za
účelem omezení kouře a sazí. Po předcho-
zích důkladných pracích přípravných, na
nichž se zúčastnil spolek saských inženýrů
a architektů, vydán byl 11. února 1887
místní zákon (schválený ministerstvem
saským dne 7. března 1888) k odstranění
obtíží, způsobených kouřem a sazemi.
Tehdejší zákon o topení v parních kotlech
spokojil se také s požadavkem, aby topení
bylo co možná kouře prosté. K zakročení
úřadu došlo jen tehda, když se prokázalo
značné obtěžování a poškozování sou-
sedů. Větší nebo menší citlivost soused-
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stva oproti kouři a sazím z určitého ko-
mína byla tu směrodatným východištěm.
Jinak ovšem není snadno a bez námitek
dokázat bezprostřední škodlivost a obtě-
žování kouřem z určitého topení, součin-
ného v celé řadě jiných velice četných to-
pení. A proto se zmíněným místním záko-
nem upustilo od provedení důkazu o pří-
mém obtěžování a škodlivosti topení na
základě citlivosti jednotlivých obyvatelů
a sáhlo se ku všeobecnému obmezení
značného množství kouře a sazí. 

Dotyčné místní nařízení drážďanské
zní:
§ 1.
Veškerá topení a komíny, sloužící účelům
průmyslovým a továrním, jakož i topení
ústřední musí být tak zařízena a obsluho-
vána, aby z jich komínů nevystupoval do
vzduchu kouř obsahující saze v množství
viditelném. Kde výjimečně a občasně
nelze tomu vyhovět, nesmí kouř takový
vystupovati déle a častěji, nežli jak to při
předepsané a pečlivé obsluze, při upotře-
bení přiměřeného paliva a za stávajících
vymožeností techniky zamezit nelze.
Tento předpis vztahuje se též na topení
a komíny vozidel, vyjma lokomotiv, na
vozy parní tramwaye a parníky, jakož i na
lokomotivy.

§ 2.

Stávající již zařízení topná, druhu vytče-
ného v § 1., která těmto uvedeným poža-
davkům nevyhovují, musí podle předpisu
v § 1. upravena býti do dne 1. května 1889
a od tohoto dne podle předpisu býti ob-
sluhována. Pokud však to spočívá na ne-
přiměřené obsluze, tu, pakli by se podle §
1. nedocílilo žádoucího výsledku, budiž
zjednána náprava také již před 1. květnem
1889 ve lhůtě, kterou ustanoví rada měst-
ská, vyslechnuvši král. živnostenský in-
spektorát.

§ 3.

Technické a stavebně policejní schválení
topného zařízení nezbavuje majitele nebo
podnikatele téhož povinnosti, aby –
ukáže-li se později, že nevyhovuje poža-
davkům § 1. – upravili topení podle před-
pisu § 1. a to v dané jim vyměřené lhůtě.

§ 4.

Pro jiné, nežli v § 1. udané účely, zejména
tedy také pro sporáky a kamna, smí se za-
řizovati jen taková topení, kterými se za-
bezpečí spalování prosté trvale co možná
kouře a sazí.

§ 5.

Přestupky předpisů §§ 1., 2. a 4. se strany
vlastníků nebo majitelů topného zařízení,
jakož i se strany obsluhujících a dozorčích
osob pokutují se peněžitým obnosem až
do 150 M.

Z kruhu průmyslníků drážďanských ozý-
valy se hlasy, označující tento zákon ja-

kožto nebezpečný rozvoji průmyslu
v Drážďanech. Jest na místě uvážit, zdali
vůbec ustanovení, čelící proti obtěžování
kouřem, jest ze stanoviska technického
a hospodářského v odporu se zájmy prů-
myslu a průmyslníků.

Zmíněný zákon prostě zakazuje a poku-
tuje pravidelné vystupování kouře, obsa-
hujícího saze ve viditelném množství,
tedy kouře sazemi zčernalého. Dále obrací
se proti občasnému černému kouři a za-
kazuje ho jen potud, pokud ho lze vůbec
zameziti. Jest otázka, jak lze poznati nebo
stanoviti, že se občasné tvoření černého
kouře dá či nedá zameziti. To je snadné,
jestli si blíže všimneme ustanovení dotyč-
ného zákona. Proti tvoření se přílišného
kouře vůbec jsou vytčeny 3 podmínky:
1. Topné zařízení musí odpovídati ve své

úpravě i v udržování požadavkům tech-
niky.

2. Obsluha musí být řádná a pečlivá.
3. Palivo musí býti přiměřené.

Tyto požadavky přece nejsou nikterak
proti hospodářským zájmům průmyslu
a průmyslníků, naopak v jejich prospěch
i na prospěch veřejného dobra! Neboť:

ad 1. Topné zařízení odpovídá požadav-
kům techniky tehda, jestliže splňuje jme-
nované podmínky dokonalého spalování,
totiž:
a) přívod dostatečného množství vzduchu

k palivu hořícímu,
b) vniterné smíšení s hořícím palivem,
c) stejnoměrnou teplotu počáteční v tope-

ništi,
d) dostatečnou dobu k ukončení procesu

spalovacího a
e) zamezuje jakékoliv přerušení procesu

spalovacího.

Toho všeho docílí se přiměřenou úpra-
vou v topeništi; již např. správným dimen-
zováním roštu, použitím přiměřeného pa-
liva nebo i jinak důmyslným uspořádáním
technickým. Avšak v každém případě,
nechť se jedná o jakékoliv topení, musí
toto býti přizpůsobeno místním pomě-
rům. Nelze stanoviti všeobecně platnou
formu pro řešení otázky, jak každé topení
jednotlivé má býti upraveno, aby co nej-
více obmezovalo vystupování kouře z ko-
mínu. Především ale vždycky jest dbáti
o to, aby tah byl ostrý. Rozumí se samo
sebou, že silný tah není totožný s přívo-
dem nadbytečného množství vzduchu.
Ostrý tah podporuje vniterné smíšení pa-
liva se vzduchem a způsobuje tím čilé ho-
ření, spalování a také vysokou teplotu
v ohništi. Z toho důvodu nutno také žádati
dostatečně vysoké komíny.

V Drážďanech při nových topeních kot-
lových staví komíny aspoň 40 m vysoké.
V Mnichově jest tato výška magistrátem
předepsána jakožto minimální. Při stáva-
jících starých topeních, při nichž je násled-
kem nízkých komínů nedostatečný tah,
jest v mnohých případech možno nepří-
znivý vliv mdlého tahu na vývin kouře na-
hraditi přívodem nadbytečného množství
vzduchu. Není však správným náhled, ja-
koby větším přebytkem vzduchu na pra-
vém místě přiváděného způsobeno bylo
prosté zředění kouře, nýbrž spíše se docílí

dokonalého spalování, předpokládaje
ovšem, že zapálená teplota v topeništi se
udržuje na žádoucím stupni.

Může-li tedy, jak naznačeno, různými
prostředky docíleno být spalování se
libým poměrně kouřem, tu, kdyby měl být
předepsán určitý způsob přeměn a úprav,
jež by bylo dlužno na závadném topení
provésti, znamenalo by to podle okolností
dalekosáhlé zakročení úřední. Proto jest
spíše nutno vůbec ponechat majitelům to-
pení, aby k obmezení kouře vykonat dali
na topení úpravy, jaké sami za sobě pro-
spěšnější uznávají. Kdyby se ostatně po-
žadovalo, aby příslušný úřad na vlastní
zodpovědnost za výsledek předepsal
úpravu topného zařízení, zajisté by v kaž-
dém případě nařídil bez ohledu na náklad
aneb jiné okolnosti nejdokonalejší
úpravu, jak jen možno si mysliti, a tohoto
způsobu řešení není si přát. Úřadu má ná-
ležeti, aby bděl nad výsledkem topení,
tedy dozorčí služba nad topením.

ad. 2. Druhým požadavkem jest, že to-
pení musí být řádně a pečlivě obsluho-
váno. Přiměřená obsluha topení jest
v každém případně směrodatného vý-
znamu, jak v ohledu hospodářském, tak
i v ohledu na zamezení kouře. Jest známo,
že zdatný topič i při méně důmyslném to-
peništi dovede topiti s úsporou a takřka
bez kouře, kdežto neschopný topič při
dobrém topeništi mnoho spálí a mnoho
kouře způsobí. Uváží-li se, že nezpůsobilý
a pohodlný topič u jediného, většího kotle
zbytečně utratí, tedy promarní za den tolik
na palivu, co obnáší jeho mzda za týden,
je s podivením, když majitel závodu při
přijímání topiče do služby není zrovna tak
obezřetným jako když přijímá pokladníka
nebo disponenta. 

Způsobilost, spolehlivost a dobrá vůle
topičova jsou faktory rozhodujícími. To-
piči s takovými vlastnostmi zasluhují také
přiměřenou mzdu, popřípadě i zvláštní
odměnu.

V Sasku pořádány jsou živnostenským
inspektorátem každoročně pro vzdělávání
topičů teoretické kursy, v nichž dává se
poučení o průběhu procesu spalovacího
a o požadavcích k obmezení kouře při to-
pení. Pouhá návštěva těchto kursů ne-
může ovšem poskytnouti záruku, že to,
čemu se topič v kursu naučil, také bude
zachovávati. Jest přečasto ještě třeba dá-
vati topičům mnoho praktických pokynů,
při topeništi samém, jakož i stálého do-
zoru (kontroly). Udělováním těchto po-
kynů a kontrolu jsou se strany městské
rady v Drážďanech pověření dva úředníci,
ustanovení výhradně za účelem obmezení
kouře a sazí v městě, totiž městský inspek-
tor (inženýr) nad zařízeními topnými (In-
spektor für die Feuerungsanlagen)
a městský dozorce nad topením (Heizauf-
secher). Tito úředníci musí mezi jiným
udávati všechny zpozorované závady
a nedostatky při obsluze topení, topičům
naznačiti způsob lepší obsluhy, psáti
zvláštní záznamy o vykonaných revisích
a shledaných okolnostech (Feuerungs-
liste) a nedbalým topičům pokutami při-
pomínati jich povinnosti. Shledají-li tech-
ničtí dozorci tito při svých prohlídkách na
př. příliš vysoké hromady uhlí na roštu,
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nebo rošt silně zanešený struskami nebo
palivo nepravidelně rozhozené po roštu,
nebo shledají-li, že není pečováno o při-
měřené regulování přístupu vzduchu, že
se pod kotel přikládá pozdě nebo příliš
brzo, že se bez potřeby a v nepravý čas
kotel napájí, že můstek je silně poškozen,
otlučen nebo spálen, skuliny ve zdivu, vy-
soko nahromaděný popel pod roštem,
příliš veliké kusy paliva, palivo nepřimě-
řené atd., a zjistí-li, že se tak stalo nedba-
losti topiče, jest týž pohnán k zodpověd-
nosti.

Z vytčených příkladů jest s dostatek
patrno, že ve smyslu zmíněného zákona
místního potřebný dozor nad topiči jest
nesmírně důležitý, nejenom s ohledem na
obmezení kouře, nýbrž, a to hlavně,
s ohledem na hospodárnou obsluhu či to-
pení s úsporou paliva.

Jest tudíž v nejvlastnějším zájmu maji-
telů topení, aby technickým orgánům do-
zorčím při jejich nepříliš snadné službě
vyšli vstříc a nečinili jim snad dokonce ob-
tíží. Zkušebnou službou dozorce nad tope-
ním jakožto cvičného topiče je poskytnuta
příležitost položiti měřítko na výkonnost
topičovu jakož i vyšetřiti příslušný snad
nepříznivý vliv topiče na vývin kouře. Ma-
jitelům topení proti tomu však nastává
povinnost, aby topičů neupotřebili k ve-
dlejším pracím tou měrou, že by tím
řádná a pečlivá obsluha topení trpěla,
neboť pak by majitelům takovým nebo
příslušným jejich zástupcům bylo se zod-
povídat z toho, kdyby topení jejich příliš
kouřilo.

ad 3. Upotřebení přiměřeného paliva
jest sice dosti široký pojem, ale pro od-
borníka přece jasný. Ne každé palivo
hodí se pro každé zařízení topeniště. Pro
jistý druh konstrukce topení může být ur-
čitý druh paliva výborný, ale týž nehodí
se naprosto pro jinou konstrukci. Spé-
kavé uhlí snad se hodí pro ploché rošty,
nikoliv ale pro normální rošty stupňové,
protože se uhlí již na nejvrchnějším
stupni speče a musí se násilně dolů srá-
žet, což má za následek nedokonalé spa-
lování a tedy kouř. Palivo s dlouhým pla-
menem méně se hodí pro parní kotly
s krátkým ohništěm, poněvadž plamen
stýká se tu předčasně s chladnými stě-
nami kotle a zhasne (tvoří se kouř). Pa-
livo malého zrna (nebo mour) nemůže na
obyčejném plochém roštu racionálně
býti zužitkováno; vhodnějším jest tu rošt
stupňový nebo plochý se zvláštní úpra-
vou pro takové palivo atd. V Drážďanech
chválí si zvlášť brikety z hnědého uhlí,
jichž používání tam také valně přispělo
k obmezení kouře.

Jak řečeno, měla podle § 2. zákona zmí-
něného všechna topná zařízení v době
jednoho roku (do 1. května 1889) tak býti
upravena a obsluhována, aby kouř byl ob-
mezen ve smyslu nařízení v § 1. Ale lhůta
dávno minula a z komínů továrních se
kouřilo jako dříve. Příčina vězela v nedo-
statečném dozoru nad prováděním záko-
nitého ustanovení. Bez důkladné odborné
dohlídky nebylo lze ani jiného očekávati,
než že zákon sám o sobě málo bude účin-
kovati. Tato okolnost právě zavdala
r. 1900-1901 podnět ku zřízení zvláštní

městské dozorčí služby za účelem obme-
zení kouře a sazí a ustanoven k výkonům
této služby jeden inženýr jakožto inspek-
tor nad zařízeními topnými a jeden cvičný
topič jakožto dohlížel nad obsluhou to-
pení. 

Organizace této dozorčí služby zazna-
menává v seznamu topení, jež se v ob-
vodu města nalézají, podle určitého
schéma údaje těchto topení se týkající.

K tomu účelu je založena pro každé to-
pení pozorované zvláštní listina (Listen-
borgen), tiskopis, v jehož hlavě uvedena
poloha topení a jeho popis podle určitého
postupu. Uvnitř archu jsou rubriky pro zá-
znamy o prohlídkách a oznámeních. Na
zadní straně archu jsou rubriky pro zá-
znamy pravidelného pozorování kouře.
Schema pro popis topení (Liste der Feue-
rungsanlagen): Především nahoře po-
řadné či běžné číslo. Dále označen po-
drobněji: 1. pozemek, 2. majitel, 3. druh
závodu, 4. značka spisů, 5. k čemu slouží
topení, 6. druh a velikost kotlů a tahů, 7.
způsob topení, 8. zařízení roštu (dimense),
9. zvláštní opatření pro obmezení kouře,
10. komín (dimense), 11. podmínky sta-
vebně policejní a konečně 12. různé po-
známky.  

Kouř z určitého komínu vstupující pozo-
ruje se pokaždé po 1 až 4 hodiny nepřetr-
žitě a každá hustota kouře (barva) zapíše
se co do trvání i co do stupně. Do listiny
však se zapisují pouze stupeň 3., 4. a 5.,
protože nižší stupně nejsou pro posouzení
topení jednak dosti charakteristickými
aniž závadnými. Tyto záznamy pozoro-
vané hustoty kouře, jsou výbornou po-
můckou k posouzení účinku změn na to-
pení (zařízení, obsluze apod.) provede-
ných a tvoří tak základ celé akce proti
kouři a sazím v případech jednotlivých
i v celku.

Uvedl jsem, že podle § 3. místního na-
řízení drážďanského technické a stavebně-
policejní schválení topného zařízení ne-
zbavuje jeho vlastníka nebo použivatele
povinnosti, aby za účelem obmezení
kouře vykonal změny, pokud se ukáže jich
potřeba. Z dosavadních vývodů jest nut-
nost tohoto nařízení či výhrady patrna.
Neboť jest známo, že každé topné zařízení
musí býti přizpůsobeno místním pomě-
rům a způsobům provozování. Tyto po-
měry však nemohou býti při povolení zá-
vodu vůbec známy technickému odbor-
níku, jehož příznivé dobrozdání o navrže-
ném topném zařízení je přece rozhodují-
cím podkladem při povolení. Také se po-
měry místní nebo způsob provozovací
mohou časem změniti, pročež jest vý-
hrada dostatečných povinných změn na
topení, třeba úředně již schváleném, zcela
na místě.

V prvních třech článcích tedy jedná se
místní nařízení drážďanské pouze o tope-
ních průmyslových a živnostenských zá-
vodů, jakož i o topeních ústředních. V § 4.
obrací pozornost k topením v domácnos-
tech. O tom není sporu, že topení v do-
mácnostech a vůbec tzv. topení lokální ve-
likou měrou přispívají k obtížím s kouřem
a sazemi v městě. To ovšem nesmí býti
příčinou, pro kterou by se měl kouř se zá-
vodů průmyslových stavěti do pozadí. 

Podmínky pro obmezení kouře z topení
v domácnostech jsou z teoretického sta-
noviska tytéž jako při topeních průmyslo-
vých. Místní nařízení drážďanské však
přece uvádí je zvlášť a žádá, aby jich uspo-
řádáním, tj. stavebním zařízením, zabez-
pečeno bylo spalování, prosté trvale co
možná kouře a sazí. Nepožaduje tedy vý-
slovně odborné obsluhy ani nepředpisuje
upotřebení přiměřeného paliva, jak to činí
při závodech průmyslových. K tomu vedla
patrně okolnost, že jest těžko, ba většinou
nemožno s úspěchem tu vykonávati dozor
úřední; také nemá § 4. účinek zvratný jako
§ 3.

Jest samozřejmo, že vliv tohoto před-
pisu (§ 4.) musí býti nepatrný, pokud ob-
sluha topení zůstane rozhodujícím činite-
lem v boji proti kouři.

Městská rada v Drážďanech i tuto sla-
binu zákonitého opatření proti kouři
a sazím se snažila odstraniti a vydala
přednostům domácností 1. prosince 1890
50 000 letáků s poučením, jak se má
v kamnech topiti. Návod zní:
•  Nežli se vloží palivo k rozdělání ohně do

topeniště, přesvědčíme se, zdali je tope-
niště úplně čisté. Veškeré zbytky po dří-
vějším topení odstraňme.

•  Popelník má být rovněž čistý. Mezi tope-
ním budiž popel z něho vybrán ihned,
jakmile se naplnil do polovice.

•  Upotřebené uhlí k topení má býti veli-
kosti asi slepičího vejce, co možná
stejně velkých kousků a zcela suché.

•  Při rozdělování ohně pokryjí se palivem
asi zadní 1/3 roštu. Dříví k zapálení uhlí
se položí s několika úlomky uhlí v předu
na rošt.

•  Dříví má býti dobře vyschlé a tence na-
štípané.

•  Po zapálení dříví se mají dvířka topicí
zavříti a dvířka popelníku otevříti. Ja-
kmile se uhlí vzňalo, je třeba dbáti toho,
aby byl udržován stálý plamen, neboť
jinak plyny, z paliva zahřívaného se vy-
vinující, unikají nespálené a způsobují
mnoho kouře a sazí.

•  Hoří-li veškeré uhlí dobře plamenem,
rozprostřeme žhavé uhlí co možná stej-
noměrně po celém roštu. Při topení ne-
chme přístup vzduchu potřebného
k spalování paliva hlavně jen pootevře-
nými dvířky popelníku, skrze popelník
a rošt, tedy spodem. Správné řízení pří-
stupu vzduchu je tu nejdůležitějším
k docílení dobrého a úsporného spalo-
vání. 
Mnoho vzduchu nebo vzduch přivá-

děný na nepravém místě, např. pouze
dvířky topicími, ochlazuje topeniště ve-
lice, zabraňuje tím dobrému úplnému
spalování plynů a paliva a zdražuje to-
pení. 

Čím větší a silnější oheň, tím více vzdu-
chu třeba ze spoda přiváděti.
•  Dohořívá-li oheň, jest třeba méně vzdu-

chu k dokonalému spalování; pročež
nutno k zamezení ztrát tepla otvory pro
přívod vzduchu přiměřeně uzavřít.

•  Upotřebí-li se kamenného (černého)
uhlí spékavého v žáru, doporučuje se
přimíchat k němu asi ¼ až ⅓ hnědého
českého uhlí, čímž se spékání černého
uhlí zabrání.
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•  Jak v kamnech hoří, přesvědčíme se
občas. Poznáme vždy dobrý oheň podle
stejnoměrného červeného svitu v po-
pelníku. Není-li oheň v úplném pořádku,
nazvedněme poněkud hořící uhlí a od-
straňme popel a strusky. Spečené části
paliva rozdrobme a rozprostřeme je
zase po celém roštu.

•  Zanedbáním včasného odstranění stru-
sek trpí rošt i stěny topeniště. Kromě
poškození topeniště však zmenší se také
výkonnost topení, což prostým přikládá-
ním paliva nelze zameziti. Včasné od-
straňování strusek má za následek lepší
využitkování uhlí, tudíž úsporu uhlí. 

•  Neotvírejme příliš často ani na dlouho
topicí dvířka, neboť tím rušíme hoření.

•  Dohořívá-li uhlí a chceme-li na dále
oheň udržet, nazvedněme veškerou žha-
vou hmotu pohrabáčem, rozprostřeme
ji a odstraňme strusky, načež vsuneme
stejnoměrně rozprostřené žhavé palivo
na zadní část (asi 2/3) roštu a předek

roštu (1/3) uvolněme pro přiložení čer-
stvého paliva.

•  Nikdy nepřikládejme čerstvé palivo
(uhlí) prostým nahozením jeho na žhavé
uhlí v topeništi, nýbrž uložme ho před
ně na uprázdněnou přední část roštu,
jak sub 13. uvedeno. Tímto způsobem
předehřeje se čerstvé palivo a vyvinuté
z něho plyny jsou nuceny odcházeti
přes žhavou vrstvu paliva na zadní část
roštu, spalují se tu. Po dostatečném
vznícení se paliva čerstvě takto přilože-
ného se toto opět po celém roštu roz-
prostře.

•  Mastnoty, pryskyřice, petrolej anebo pa-
píry a dříví, petrolejem polité, nebuďtež
nikdy upotřebeny k rozdělávání ohně.

Jest ovšem těžko kontrolovati, zdali
a jak se kdo tímto návodem řídí. Pravda
jest, že způsob, jakým se u nás v kamnech
většinou topí, je pravým opakem onoho,
jak se topiti má. A není pochyby, že kdyby

správný způsob topení, jak v návodu je
dopodrobna udán, se vžil a stal se vše-
obecným zvykem, bylo by město zbaveno
dobré poloviny kouře a sazí a obyvatel-
stvo by ušetřilo mnoho peněz za palivo,
právě tak jako ony průmyslové závody,
které mají dobré topiče.

Správnou obsluhu topení můžeme vy-
datnou měrou podporovati také kon-
strukcí topeniště, kterou lze do jisté míry
učiniti nesprávnou obsluhu nemožnou –
vyjímaje ovšem zlomyslnost.

Jsou konstrukce topeniště malého,
které vylučují např. uhlí přikládat za oheň,
nýbrž kladou je – jak správno – před oheň.
Typickým vzorem jest např. topeniště od
architekta Schumanna nebo násypná
kamna, při nichž tah vzduchu prochází
shora dolů skrze palivo.

Topení Schumannovo je opatřeno pev-
ným roštěm R a posuvným roštem S. Na
R vloží se dvířky F palivo (uhlí velikosti
velkého ořechu) a vrchem rozdělá se
oheň (pomocí papíru, dříví a drobného
uhlí). Jakmile se dvířka F uzavřou, hoří pa-
livo shora dolů jako v každých tzv. regu-
lačních kamnech tak, že po krátkém čase
jest na roštu R žhavé palivo, spalující se
bez kouře. Přikládání a udržování ohně
děje se pouze násypnými (sklápěcími)
dvířky E. K tomu cíli se vsunutý rošt S vy-
táhne táhlem Z, do truhlíku P vsype se
malá dávka paliva (2 lopatky) rošt S se
zase zasune dovnitř. Tím přijde čerstvé
palivo pod žhavé, toto nazvedne a mezery
roštu R uvolní. Povstalé strusky (popel)
lze shora snadno odstranit dvířky F pohra-
báčem do truhlíku P, z něhož propadnou
dvířky K do popelníkového truhlíku; jinak
popel propadává roštem R přímo do po-
pelníku.

Při pozorné a pravidelné obsluze lze pa-
livo takto zdola přikládané a v plyn pro-
měněné dokonale využitkovati a spáliti
s minimálním množstvím kouře a sazí.

Že např. násypná kamna vytápěná kok-
sem, antracitem nebo kaumacitem po-
měrně velmi málo vydají kouře a sazí, vy-
užitkují palivo značně a za pohodlné ob-
sluhy, jest známo, ale poměrně málo se
jich používá v domácnostech, snad z toho
důvodu, že jsou speciální kamna taková
dražší než obyčejná a že snad vyžadují ur-
čitý druh paliva.

Dvor. rada prof. Dr. Hempel měřením
a rozborem sazí v komínech dokázal, že
při racionální úpravě topeniště v kamnech
je 4krát méně sazí než při tzv. obyčejném
topení. Následovně čistit komíny je třeba
v jednom roce pouze jednou nebo dvakrát
na místo 4 až 8krát. To znamená již značné
obmezení množství sazí, když vymetání
komínů se nemusí tak často opakovati.

Nezbytnou podmínkou pro správné za-
řízení topení v domácnostech jest také
v každém ohledu technicky správné zalo-
žení komínů, které nemají toliko za účel
odváděti kouř, ale také přispěti k dostateč-
nému tahu, tj. přívodu vzduchu k palivu.

O tom není pochybnosti, že při dobré
vůli jsou po ruce prostředky, kterými jest
možno docíliti značné obmezení kouře
i sazí z topení v domácnostech a vůbec ze
všech topení lokálních (kamny) ve ško-
lách, úřadovnách, dílnách atd.
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Při řešení otázky obmezení sazí sa-
motných jest velmi důležitým momen-
tem účelná úprava nařízení o čištění ko-
mínů.

S větší nebo menší trpělivostí snášíme,
jako by padal bílý sníh, když padají černé
saze a zalétají nám v opravdových spous-
tách do půd a do bytů, ba i do pečlivě uza-
víraných skříní v pokojích při dobře uza-
vřených oknech! Ulice, náměstí a sady,
domy, pomníky, fontány, stromy, keře,
květiny, tráva – všude samá saze –
všechno umouněné od sazí!

Čistěním komínů mají se saze z komínů
odstraniti ze známých příčin (bezpečnosti
proti ohni a zachování dostatečného tahu)
a nelze obmezovati tuto potřebu, avšak
bezohledné obtěžování sazemi a poškozo-
vání majetku má býti uvedeno na míru
nejmenší.

Tohle lze docíliti přiměřeným řádem
pro čištění komínů a přísným dozorem
nad jeho zachováním. Takový řád o orga-
nizaci služby kominické též byl v Drážďa-
nech vydán r. 1900 a dbá se ze strany
technických orgánů dozorčích, aby přísně
byl zachováván. Má znění toto:

Řád pro čištění komínů v Drážďanech 
ze dne 12. Října 1900.
§ 1. Okresy kominické.
Obvod města Drážďan jest rozdělen
v okresy kominické. (Počet a hranice jich
stanoví okresní hejtmanství = magistrát).

Veškeré v jednom okresu se nalézající
komíny musí a smí býti čištěny pouze pří-
slušným okresním kominíkem (§ 2.),
anebo na jeho zodpovědnost jeho pomoc-
níky podle předpisu následujících podmí-
nek a ustanovení.

§ 2. Okresní kominíci.

Pro každý okres (§ 1.) ustanoven jest
radou městkou okresní kominík; týž musí
předložiti průkaz o svém výcviku kominic-
kém, zachovalosti a vysvědčení okresního
lékaře o svém zdravotním stavu a obstáti
při zkoušce v § 3. předepsané. Ustanoviti
okresního kominíka přísluší radě městské
a stane se tak po 6 měsících od učiněného
vyzvání.

Před ustanovením musí okresní komi-
ník předložiti písemné prohlášení, že se
podrobuje tomuto řádu i event. jeho změ-
nám.

§ 3. Zkouška.

K průkazu potřebných znalostí jest složit
písemnou a ústní zkoušku před zkušeb-
nou komisí, kterou jmenuje rada městská.
Tato zkušební komise se skládá z před-
nosty úřadu pro požární bezpečnost ja-
kožto předsedy, ředitele hasičského
sboru, stavebního komisaře (inženýra)
a jednoho okresního kominíka. Zkouška
se týká všeobecných vědomostí z oboru
požární policie, stavebního řádu, hasičství
a čištění komínů.

O výsledcích písemné a ústní zkoušky
podá zkušební komise dobrozdání členy
jejími podepsané. Zkoušenému se sdělí,
obstál-li či nic. Kdo neobstál, může po

roce žádati za opakovací zkoušky. Druhá
oprava se dovoluje je výjimečně. O při-
puštění ke zkoušce rozhoduje rada měst-
ská.

§ 4. Obsazování míst.

Děje se v pořadu vyzvání a podle uprázd-
něných nebo nově zřízených okresů.
Okresní kominík před nastoupením místa
musí složiti radě městské rukou dáním
slib, že bude poslušen svých představe-
ných a věrně plniti povinnosti jemu ja-
kožto okresnímu kominíku náležející.

§ 5. Legitimace.

Každý nově ustanovený okresní kominík
obdrží od rady městské legitimaci. Vzdá-
li se místa svého, musí ji radě městské
vrátiti. Přeložení do jiného okresu vyznačí
se v legitimaci.

§ 6. Služebné povinnosti 
okresních kominíků.
Před vydáním legitimace (§ 5.) nesmí
okresní kominík provozovati živnost komi-
nickou v městě Drážďanech. Rovněž
nesmí okresní kominík pro určitý okres
ustanovený provozovati živnost kominic-
kou v jiném okresu než v legitimaci usta-
noveno. Ale radě městské jest zůstaveno
na vůli dovoliti ze zvláštních důvodů vý-
jimky v tom ohledu.

Každý okresní kominík jest povinen ob-
starávati čištění všech komínů v obvodu
jemu vykázaného okresu v čas a přimě-
řeně, také dohlížeti na ona topení, k nimž
přihlížejí komíny, jež má čistiti. Má se při
tom říditi vždy všeobecnými říšskými,
zemskými a místními předpisy zákonitými
a zejména předpisy o čištění komínů. Vy-
palovat komíny je dovoleno jen se schvá-
lením rady městské.

Z povinného čištění okresními kominíky
jsou vyňaty:
a) ony komíny, které jsou při budovách ve

správě král. domácího ministerstva
a pokud touto není ustanoveno, aby
byly čištěny okresním kominíkem;

b) komíny, jichž nejmenší průměr jest
větší 75 cm;

c) volně stojící komíny topení kotlových;
d) komíny opatřené mechanických zaříze-

ním k čištění, jež schváleno stavební
policií a jichž čištění se schválením
rady městské ponecháno péči obyvate-
lům příslušné usedlosti.

Povolení takové dává se v každém pří-
padě jen na zkoušku s výhradou odvolání
bez jakékoliv náhrady. K nařízení rady
městské nebo k návrhu majitele usedlosti
musí okresní kominík i komíny sub b) a d)
vyčistiti.

B.
Každý kom. okr. jest povinen čistit komíny
svého okresu podle zvláštních předpisů
rady městské.

Komíny opatřené mechanickým zaříze-
ním pro jich čištění, které obstarávati do-
voleno bylo majiteli topení či komínu,
musí býti jednou za rok prohlédnuty

úředně a podána býti zpráva radě měst-
ské o výsledku prohlídky.

C.
Okresní kominíci musí majitelům domů
a nájemníkům v čas, a sice nejméně den
před tím oznámiti, že budou komíny čiš-
těny. Oznámení takové musí se státi v čis-
tém oděvu.

Po ukončeném vyčištění komínů, ne
dříve než po uplynutí 3 hodin, vždycky
však během 30 hodin musí kominík saze
ve spodku komínu nahromaděné sebrati
a uložiti na místo před ohněm bezpečné,
které majitel domu určí, ukončenou práci
pak oznámiti majiteli nebo zástupci jeho.

D.
Shledané závady na topení musí okresní
kominík co nejdříve oznámiti majiteli
nebo správci domu a žádat za bezod-
kladné jich odstranění a podle potřeby
poukázati na potřebu schválení staveb-
ních změn, mají-li takové se státi, ze
strany rady městské. Při nebezpečí z pro-
dlení nebo váhavosti majitele musí okr.
kominík oznámení učiniti přímo radě
městské.

Rovněž jest okr. kominík povinen ozná-
miti vše, co by shledal nebezpečného
ohněm v domě nebo v bytech a co bylo
by v odporu s předpisy o požární bezpeč-
nosti.

E.
Okresní kominíci mají se při vykonávání
svých povinností zdržeti veškerého obtě-
žování majitelů domů nebo nájemníků
a vůbec oproti nim chovat se skromně;
jsou též povinni dáti příslušné pokyny
svým pomocníkům a na tyto dohlížeti.

F.
K vyzvání rady městské musí se okr. ko-
miníci zúčastniti prohlídek v příčině po-
žární bezpečnosti v jich okresu, navzájem
se při tom zastupovati a podle potřeby
i mimo jich okres být nápomocni při opa-
třeních policie požární.

G.
Bez svolení rady městské nesmí kominík
okresní bydleti jinde než-li ve svém
okresu.

H.
Každý okresní kominík musí míti v ob-
vodu svého okresu příslušný pomocný
personál, nejméně však jednoho pomoc-
níka. O vydržování personálu, zejména
učňů, jakož i o služebné jich upotřebení
má mistr přiměřeně pečovati.

I.
Povinností okresního kominíka jest, aby
radě městské oznámil svého zástupce pro
případ, kdyby sám nemohl po kratší dobu
svoje úkoly zastávati. Na delší dobu sta-
novit zástupce okresního kominíka náleží
v pravomoc rady městské a stane se tak
na útraty okresního kominíka. Vyšší mzdy
pro zástupce ustanoví rada městská.
Každý okr. kominík musí přerušiti své
služby delší tří dnů oznámit radě měst-
ské.
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K.
Okresní kominík musí míti: hlavní knihu,
obsahující seznam domů v jeho okresu
podle ulic a podle čísel domovních, počet
a výšku komínů, jakož i roční mzdu komi-
nickou za čištění komínů příslušející; dále
pracovní knížku pro záznamy každého vy-
čištění komínů a odstranění sazí, jakož
i příruční knížku, do které zapisuje veškerá
sdělení učiněná podle § 6. 

D, majitelům domů a bytů i závady na
komínech a topeních shledané nebo od-
straněné. Na vyzvání musí tyto knihy okr.
kom. předložiti kontrolujícím úředníkům
a majitelům nebo správcům domů, jichž
se týkají. Při změně v osobě okr. kominíka
odevzdá o. k. svému nástupci knihy, ob-
sahující záznamy běžného roku a dvou let
předchozích.

L. 
Okresní kominík jest majitelům nebo oby-
vatelům domu zodpověden za veškeré při
čištění komínu úmyslně nebo nedbalostí
způsobené škody.

M.
Nástupce zemřelého o. k. jest povinen pro
dědice vybrat a odvést příslušné zbytky
poplatků za čištění komínů od dlužníků,
pokud tak lze učiniti po dobrém.

§ 7. Oprávněnost 
okresních kominíků.
Za čištění komínů platí majitelé domů ná-
hradu podle následujících ustanovení:

a.
výše odměny ponechává se především
volné dohodě mezi majitelem domu a okr.
kominíkem. Pokud této volné dohody ne-
bylo docíleno, náleží (ku žádosti jedné
nebo druhé strany) radě městské, aby
výši odměny sama určila.

b.
V tomto případě počítá se za jedno vyčiš-
tění komínu při obyčejném topení (spo-
ráků nebo kamen) libovolně velkého prů-
řezu za 1 délkový m výšky komínu 1 fenik.
U všech ostatních komínů počítají se za 1
délk. m 2 feniky.

Za vypálení komínu platí se 2 marky,
a to kromě paliva, které objednatel sám
dodá. Za každou prohlídku a vyzkoušení
komínu mechanickým přístrojem čisticím
(§ 6. B. al. 2) opatřeného platí se 50 fe-
niků.

c.
Nastalou změnou v počtu nebo výšce ko-
mínů může jak okresní kominík, tak i ma-
jitel komínu žádati za úpravu příslušných
poplatků.

d.
Kromě smluvených nebo radou městskou
ustanovených poplatků za čištění komínů,
k němuž si musí o. k. veškeré náčiní sám
opatřiti, nesmí na majitelích domů nebo
bytů ničeho být dále požadováno, neboť
v poplatku za čištění komínu jest již obsa-
žena též odměna za péči o požární bez-
pečnost.

e.
Pomocníkům okr. kominíků jest zakázáno
za čištění komínů nebo za jiné jimi vyko-
nané prohlídky v příčině požární bezpeč-
nosti požadovati na majitelích domů nebo
bytů zvláštní odměny. Okresní kominík
jest povinen o tom poučiti svoje pomoc-
níky a přísně dbát, aby majitele domů
a bytů podobnými požadavky nebo pros-
bami neobtěžovali; zejména pak musí o to
též pečovati, aby po skončeném vyčištění
komínů neobcházeli po jednotlivých by-
tech.

f.
Rada městská rozhoduje od případu k pří-
padu, zda-li a jaké odměny náleží okr. ko-
miníku za prohlídky v příčině požární bez-
pečnosti, které koná na zvláštní vyzvání
rady městské mimo obvod svého okresu.

§ 8. Dočasné a trvalé propuštění 
ze služby.
Okresnímu kominíku, který své služební
závazky porušuje nebo nedodržuje anebo
jehož chování ve službě i mimo ni jest ne-
důstojné, nebo který byl za přestupky to-
hoto řádu vícekrát trestán, bude pohro-
ženo propuštěním, anebo může dočasně,
popřípadě i trvale ze služby býti propuš-
těn. Po dobu dočasného propuštění vyko-
nává jeho povinnosti zástupce radou
městskou ustanovený na náklad okres-
ního kominíka služby zbaveného. Bez
předchozího pohrožení může o. k. být pro-
puštěn ze služby

a) dočasně, když proti němu bylo zave-
deno vyšetřování pro zločin, který může
míti za následek ztrátu občanské cti,

b) trvale, když byl odsouzen pro zločin
nebo byl-li soudně prohlášen za ne-
schopna vládnouti svým jměním, anebo
je-li následkem stáří, nemoci nebo invali-
dity trvale neschopným konati službu.

§ 9. Vzdání se služby kominické.

Každý okresní kominík může se vzdáti své
služby po čtvrtletní výpovědi radě měst-
ské sdělené.

§ 10. Požitky z milosti vdovám
a sirotkům po okr. kom.
Po úmrtí okresního kominíka obsadí se
bezodkladně jeho místo, avšak až do na-
stoupení radou městskou jmenovaného
zástupce (§ 6. I.) koná se služba bezplatně
na prospěch vdovy nebo pozůstalých
dítek nezletilých.

§ 11. Povinnosti majitelů domů a bytů.

Každý majitel prostor, v nichž se nalézají
komíny, jest povinen na včasné ozná-
mení o jich čištění (§ 6. C.) dovoliti k nim
přístup o. k. nebo jeho pomocníkům, a to
v době od 1. dubna do konce září od 4.
hod. ranní a v době od 1. října do konce
března od 5 hod. ranní do 5. hod. odpol.
V jiných hodinách, pak v neděli a ve svá-
tek, jest vymetání komínů dovoleno
pouze se schválením rady městské.
O veškerých změnách na topném zaří-

zení, majících vliv na vedení kouře do
komínu, jest učiniti oznámení okresnímu
komínku při nejbližším čištění. Povinnost
vyžádati si stavebně-policejního schvá-
lení takových změn není tím ovšem nijak
dotčena.

§ 12. Tresty.

Přestupky těchto bezpečnostních ustano-
vení trestají se pokutou až do 150 marek,
nebo vězením až do 2 týdnů.

•  •  •
Je patro, učinila obecní správa v Dráž-

ďanech za daných poměrů velmi dů-
kladná opatření ku zmírnění kouře a sazí
v městě, o jehož čistém vzhledu cizinec
rád vypráví. Na to jsou Drážďanští hrdými
a vědomí to není bez vlivu na smysl pro
udržování čistoty v každém směru, tudíž
zdá se i pro čistotu vzduchu. V poslední
době plynárna drážďanská chopila se
akce směřující k zařizování plynových
ohřívadel (kamen i sporáků) v nových do-
mech činžovních bezplatnou instalací pří-
slušných plynovodů a automatů přivádě-
jících po vhození peníze určité kvantum
plynu k topení. To má býti pokusem ku
postupnému a všeobecnému zavedení
a používání plynu při topení v domácnos-
tech. To také přibližuje se k ideální zásadě
vyslovené při sjezdu a výstavě čelící proti
kouři a sazím v Londýně r. 1881-2, podle
které jedině centrální výroba plynu z ve-
škerého v městě potřebného paliva je
s to, aby se všude topilo bez kouře a bez
sazí.

Ad  § 6. B,:
Předpisy pro čištění komínů
v Drážďanech (vydané radou
městskou dne 12. října 1900)

•  Komíny obyčejných kamen musí býti
čištěny 4krát za rok, a více vyjma mě-
síce V., VI., VII., VIII., a IX. každých 6
neděl (v měsících zimních).

•  Komíny od sporáků a krbů samotných
nebo od kamen obyčejných zároveň ve-
doucí musí se čistiti 8krát za rok, tedy
jednou za 6 neděl.

•  Komíny pojímající kouř z vícera topení
(sub 2) než z pěti, zejména silná topení
průmyslová, zvláště tedy komíny peká-
ren, pivovarů, přádelen, ústředních to-
pení, kotlových topení apod., musí býti
čištěny zpravidla každý týden jednou,
avšak i častěji, vyžaduje-li toho nutnost,
řídčeji pak, uzná-li to okresní kominík za
přípustné.

•  Komíny při topení koksem, nebo u nichž
málo kouře vystupuje, čistiti se mohou
i v delších lhůtách podle potřeby, nej-
méně však jednou za rok.

•  Čištění odpadá, jakmile se přestane to-
piti ve všech do komína ústících tope-
ních na dobu pro čištění určenou a to
tak dlouho, až po opětném zahájení to-
pení lhůta k čištění uplynula.
Radě městské zůstaveno právo, aby do-

volila nebo nařídila odchylky od 1., 2., 3.
a 4. odstavce, jakož i aby rozhodovala
o lhůtách sub. 3. a 4. kratších nebo i del-
ších. �
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