
91/1993 
                            VYHLÁŠKA 
                 Českého ú řadu bezpe čnosti práce 
                      ze dne 12. února 1993 
     k zajišt ění bezpe čnosti práce v nízkotlakých kotelnách 
 
     Český  ú řad  bezpe čnosti  práce  stanoví  podle  § 5 písm. d) 
zákona č.  174/1968 Sb.,o státním odborném  dozoru nad bezp ečností 
práce, ve zn ění  zákona České národní rady č.  159/1992 Sb. (úplné 
znění  č.  396/1992  Sb.),  v  dohod ě  s  ministerstvem  dopravy a 
ministerstvem pr ůmyslu a obchodu: 
 
                               § 1 
 
                        Rozsah platnosti 
 
     Vyhláška   se  vztahuje   na  organizace   a  fyzické   osoby 
provozující  podnikatelskou činnost1)  a na  jejich pracovníky p ři 
projektování, z řizování,  umíst ění a provozu  nízkotlakých kotelen 
(dále  jen  "kotelny"),  se  jmenovitým  tepelným  výkonem alespo ň 
jednoho  kotle 50  kW a  v ětším a  kotelen se  sou čtem jmenovitých 
tepelných výkon ů kotl ů v ětším než 100 kW. 
--------------------------------------------------- --------------- 
1) §  3  zákona č.  174/1968 Sb.,  o státním  odborném dozoru  nad 
   bezpe čností  práce,  ve  zn ění  zákona  České  národní  rady č. 
   159/1992 Sb. (úplné zn ění č. 396/1992 Sb.).  
 
 
                               § 2 
 
                         Základní pojmy 
 
     Pro ú čely této vyhlášky  se rozumí 
a) kotelnou objekt nebo část objektu, ve kterém je umíst ěn alespo ň 
   jeden kotel 
   1. parní s konstruk čním p řetlakem do 0,05 MPa, 
   2. kapalinový   s   nejvyšší    pracovní   teplo tou   kapaliny, 
      nep řevyšující bod varu p ři p řetlaku 0,05 MPa, 
   pop řípad ě   další   za řízení   provozn ě   související,  p ři čemž 
   nerozhoduje, zda v jedné koteln ě jsou kotle stejného typu; 
b) kotelnou I. kategorie kotelna  se sou čtem jmenovitých tepelných 
   výkon ů kotl ů nad 3,5 MW; 
c) kotelnou II. kategorie kotelna se sou čtem jmenovitých tepelných 
   výkon ů kotl ů nad 0,5 MW do 3,5 MW; 
d) kotelnou III. kategorie kotelna  se jmenovitým t epelným výkonem 
   alespo ň  jednoho  kotle  50  kW  a  vyšší do sou čtu jmenovitých 
   tepelných výkon ů kotl ů 0,5 MW  a kotelna se sou čtem jmenovitých 
   tepelných výkon ů kotl ů v ětším než  100 kW do sou čtu jmenovitých 
   tepelných výkon ů kotl ů 0,5 MW; 
e) samostatným  objektem  prostorov ě  ucelená  stavba,  která plní 
   vymezenou ú čelovou  funkci 
f) parním  kotlem za řízení,  v n ěmž  se vyrábí  pára o  jmenovitém 
   p řetlaku  nejvýše 0,05  MPa spalováním  pevných, kapa lných nebo 
   plynných paliv, p řípadn ě využitím elektrické energie; 
g) kapalinovým kotlem za řízení, v n ěmž se pracovní kapalina oh řívá 
   nejvýše na  teplotu bodu varu p ři  p řetlaku 0,05 MPa spalováním 
   pevných,  kapalných  nebo  plynných  paliv,  p řípadn ě  využitím 
   elektrické energie; 
h) teplovodním  kotlem  kapalinový  kotel,   v  n ěmž  je  pracovní 
   kapalinou voda; 
i) kotelním za řízením technické za řízení  k výrob ě páry nebo teplé 



   vody,  sestávající  z  kotle  nebo  n ěkolika  kotl ů  a za řízení 
   pot řebných pro provoz kotle nebo s provozem související ch; 
j) výh řevnou  (teplosm ěrnou)  plochou  plocha  st ěn  částí  kotle, 
   kterými se p ředává teplo pracovní látce; 
k) jmenovitým  tepelným výkonem  kotle množství  te pla za jednotku 
   času,  které musí  kotel trvale  p ředávat teplonosné  látce p ři 
   p ředepsaných podmínkách  v ustáleném stavu,  p ři použití paliva 
   p ředepsaného výrobcem; 
l) tahem  kotle  rozdíl  mezi  statickým  tlakem  v   míst ě  vstupu 
   spalovacího vzduchu do kotle a  statickým tlakem  v míst ě odvodu 
   spalin z kotle; 
m) konstruk čním   p řetlakem  kotle   nejvyšší  p řípustná   hodnota 
   p řetlaku  v  kotli,  která  je  základem  pro pevnost ní výpo čet 
   kotle; 
n) rekonstrukcí kotle zásah do  celku vyrobeného ko tle, p ři kterém 
   se m ění parametry kotle proti p ůvodnímu stavu; 
o) ob časnou  obsluhou kotle  pravidelná kontrola  kotle t opi čem ve 
   lh ůtách stanovených v provozním řádu kotelny; 
p) trvalou obsluhou kotle  obsluha, p ři  které se  m ůže topi č  jen 
   krátkodob ě vzdálit od kotle na dobu a za podmínek stanovených  v 
   provozním řádu kotelny.  
 
                               § 3 
 
                 Projektová dokumentace kotelny 
 
     (1) Projektová dokumentace kotelny musí obsaho vat 
a) výpo čet pot řebného množství vzduchu  pro spalování a pot řebného 
   tahu kotl ů, 
b) návrh technického  řešení a výpo čet ú činného  v ětrání kotelny a 
   prostor ů souvisejících s provozem kotelny, 
c) návrh  technického  řešení  a  výpo čet zabezpe čovacího za řízení 
   kotl ů,2) 
d) stanovení zp ůsobu obsluhy. 
 
     (2) Projektovou  dokumentaci3) kotelny  I.a II .  kategorie je 
zpracovatel  v   rámci  stavebního  řízení   povinen  p ředložit  i 
příslušnému orgánu státního odborného dozoru4) k poso uzení. 
--------------------------------------------------- --------------- 
2) ČSN  06 0830  Zabezpe čovací  za řízení  pro úst řední  vytáp ění a 
   oh řívání užitkové vody. 
3) Vyhláška  federálního ministerstva  pro technick ý  a investi ční 
   rozvoj č.  85/1976 Sb., o podrobn ější  úprav ě územního řízení a 
   stavebním  řádu,  ve zn ění vyhlášky č.  155/1980 Sb. a vyhlášky 
   č. 378/1992 Sb. 
4) § 4 zákona č. 174/1968 Sb.,  ve zn ění zákona České národní rady 
   č. 159/1992 Sb.  
 
                               § 4 
 
                        Dokumentace kotle 
 
     (1) Dodavatel je povinen ke každému kotli doda t 
a) návod k jeho montáži, obsluze, provozu a údržb ě, 
b) osv ědčení o jakosti a kompletnosti. 
 
     (2) Dokumentace kotle  s jmenovitým tepelným v ýkonem  50 kW a 
vyšším musí dále obsahovat 
a) výkresy  sestavy  kotle,  jeho  p říslušenství  a  p řipojení  ke 
   komínu, 
b) základové plány kotle, 



c) schéma  potrubí  a  armatur  s  udáním  jmenovit ých sv ětlostí a 
   jmenovitých tlak ů, 
d) schéma  m ěřicích míst  s udáním  veli čin pro  m ěření provozních 
   látek,  schéma dálkového  ovládání a  regulace, popřípad ě ob ěhu 
   vody, 
e) schéma mazání, 
f) jakostní ukazatele napájecí a kotelní vody, 
g) seznam doklad ů tvo řících dokumentaci. 
 
     (3) Ke kotli  na plynná paliva s  jmenovitým t epelným výkonem 
50 kW  a vyšším musí  dodavatel plynového za řízení  pro otop kotle 
dodat  také revizní  knihu  plynového  spot řebi če a  dokumentaci k 
přívodu plynu. 
 
     (4) Ke kotli na kapalná  paliva s jmenovitým t epelným výkonem 
50 kW a vyšším musí  dodavatel olejového za řízení kotle dodat také 
dokumentaci a p ředpisy pro  za řízení na spalování kapalného paliva 
(ho řák, p ředehříva č, olejové hospodá řství apod.).  
 
                               § 5 
 
                        Z řizování kotelen 
 
     (1) Kotelny I. kategorie se z řizují v samostatných objektech, 
pokud se v odstavcích 3 a 4 nestanoví jinak. 
 
     (2) Kotelny II. a III. kategorie lze z řizovat i ve zvláštních 
místnostech, ve  sklepech, v suterénech, v  posledn ím podlaží nebo 
na st řechách budov. 
 
     (3) Pro  z řizování kotelen  s  kotli  na plynná  paliva platí 
zvláštní p ředpis.5) 
 
     (4) V  technicky zd ůvodn ěných  p řípadech se  lze, za podmínek 
schválených  orgánem   státního  odborného  dozoru,    odchýlit  od 
ustanovení odstavce 1. 
--------------------------------------------------- --------------- 
5) ČSN 07 0703 Plynové kotelny.  
 
                               § 6 
 
                             V ětrání 
 
     (1) Prostory  kotelen  a   prostory  souvisejí cí  s  provozem 
kotelen musí  být ú činn ě v ětrány.  Do prostor ů, kde  jsou umíst ěny 
kotle, musí  být zajišt ěn dostate čný  p řívod vzduchu pot řebný  pro 
spalování a v ětrání neuzavíratelným otvorem u podlahy kotelen. 
 
     (2) Odvod vzduchu z kotelen  musí být zajišt ěn alespo ň jedním 
otvorem   u  stropu  kotelen,  pop řípad ě   odvád ěcím  potrubím  do 
venkovního  prostoru tak,  aby bylo  zajišt ěno dostate čné proud ění 
vzduchu  a nebyla  negativn ě  ovliv ňována  funkce ho řáků  a odvod ů 
spalin. 
 
     (3) Nucené v ětrání kotelen, ve  kterých jsou umíst ěny kotle s 
přirozeným tahem, nesmí být podtlakové.  
 
                               § 7 
 
                        Nouzové osv ětlení 
 



     (1) U kotelen s p ůdorysnou plochou v ětší než 150 m2 s trvalou 
obsluhou musí být instalováno nouzové osv ětlení 
a) p řední st ěny kotl ů, 
b) tlakom ěr ů,   tahom ěr ů,   vodoznak ů,   výškom ěr ů   a  nálevky  a 
   p řetlakového za řízení parního kotle, 
c) prostoru pro odpopel ňování, 
d) prostoru plynového hospodá řství, 
e) prostoru zauhlovacího za řízení, 
f) prostoru provozní nádrže na kapalné palivo, 
g) místa, kde je rozd ělova č páry nebo teplé vody, 
h) po celé délce únikových cest z t ěchto kotelen. 
 
     (2) Nouzové osv ětlení  podle odstavce 1  písm. a) až  g) není 
nutné u  kotl ů, u kterých  dojde p ři výpadku  elektrické energie k 
jejich  automatickému odstavení  z provozu,  a u  k otl ů bez trvalé 
obsluhy. 
 
     (3) Pracovníci obsluhy  musí mít ru ční svítilnu v použitelném 
stavu. 
 
     (4) Pro  práci v  kotlích se  používají svítid la  na bezpe čné 
napětí.  
 
                               § 8 
 
                       Tahové pom ěry kotl ů 
 
     (1) Kou řové nástavce kotl ů musí  být uzp ůsobeny pro p řipojení 
zařízení k m ěření tahu a teplot spalin. 
 
     (2) Pot řebný tah  k ho ření stanoví  u kotl ů jejich  výrobce a 
při rekonstrukci kotl ů zpracovatel projektové dokumentace.  
 
                               § 9 
 
                     Ochrana proti popálení 
 
     Všechny  povrchy  v  kotelnách,  které  jsou  teplejší než 60 
stup ňů  Celsia, musí  být s  výjimkou uzavíracích  prvk ů, opat řeny 
nehořlavou izolací, pokud neslouží ú čel ům vytáp ění. Ovládací prvky 
musí být v provedení, které vylu čuje možnost popálení.  
 
                              § 10 
 
                          Provozní řád 
 
     (1) Organizace  a  fyzické  osoby  provozující  podnikatelskou 
činnost,  které provozují  kotle (dále  jen "provozo vatel"),  jsou 
povinny vydat provozní řád kotelny  (dále jen "provozní řád"); pro 
kotelnu s kotli na plynná paliva musí mít provozní řád náležitosti 
podle zvláštního p ředpisu.6) 
 
     (2) Sou částí provozního řádu jsou  návody k obsluze kotelního 
zařízení.  Nelze-li u  n ěkterých kotl ů  zajistit návod dodavatele, 
zapracuje  požadavky  na   zatáp ění,  provoz   a  odstavení  kotl ů 
provozovatel do provozního řádu. 
 
     (3) Provozní řád stanoví zejména 
a) po čet kotl ů, které m ůže obsluhovat jeden topi č, 
b) zp ůsob obsluhy, 
c) povinnosti pracovník ů p ři provozu kotelny, 



d) lh ůty a zp ůsob kontrol zabezpe čovacího za řízení, 
e) lh ůty  a  zp ůsob  zjiš ťování  p řítomnosti  oxidu  uhelnatého  v 
   prostorách  kotelny  a  v  prostorách  souvisejí cích  s  jejich 
   provozem, 
f) zp ůsob, postup, rozsah a termíny čišt ění kotl ů, 
g) osoby oprávn ěné ke vstupu do kotelny, 
h) rozsah a lh ůty zápis ů údaj ů do provozního deníku. 
 
     (4) Provozní řád musí být v koteln ě trvale k dispozici. 
--------------------------------------------------- --------------- 
6) ČSN 38 6405 Plynová za řízení. Zásady provozu.  
 
                              § 11 
 
                    Odstavení kotl ů z provozu 
 
     Kotle musí být ihned odstaveny z provozu 
a) p ři ztrát ě vody ve vodoznacích parního kotle, 
b) p ři vzniku trhlin a v ětších net ěsností, a to 
     1. u  parních kotl ů, jestliže ani  p ři zvýšeném napájení není 
        možno udržet nejnižší p řípustný stav vody v kotlích, 
     2. u kapalinových kotl ů p ři náhlém poklesu tlaku kapaliny, 
     3. jestliže by byla ohrožena bezpe čnost osob nebo za řízení, 
     4. selže-li zabezpe čovací za řízení,2) 
c) p ři deformacích výh řevných ploch kotl ů, které by mohly zp ůsobit 
   roztržení kotl ů a tím ohrozit bezpe čnost osob, 
d) p ři výbuchu  v topeništi a  v kou řových tazích,  který zp ůsobil 
   poškození vyzdívky, oplechování nebo vlastního t lakového celku, 
e) v p řípadech,  kdy  nelze  zajistit  jejich  spolehlivou  obsluhu 
   (nap ř. špatná viditelnost, požár). 
--------------------------------------------------- --------------- 
2) ČSN  06 0830  Zabezpe čovací  za řízení  pro úst řední  vytáp ění a 
   oh řívání užitkové vody.  
 
                              § 12 
 
                    Povinnosti provozovatele 
 
     Provozovatel je povinen 
a) zajistit provoz kotelního za řízení v souladu s provozním řádem, 
b) provád ět  preventivní  a  provozní  údržbu  kotelen  a kon troly 
   činnosti topi čů, 
c) zajistit, aby únikové cesty byly trvale volné a použitelné, 
d) dozírat, aby se v kotelnách nekonaly práce, kter é nesouvisejí s 
   jejich  provozem  a  údržbou,  a  aby  se  v  ni ch  nezdržovaly 
   nepovolané osoby, 
e) zajistit obsluhu kotl ů odborn ě zp ůsobilými pracovníky (dále jen 
   "topi či"), 
f) zajistit praktický zácvik, zkoušky a ov ěření znalostí topi čů, 
g) zajistit osobní  ochranné pracovní prost ředky,  zajistit jejich 
   řádnou údržbu a vým ěnu  ve stanovených lh ůtách, seznámit topi če 
   s používáním t ěchto  prost ředk ů a jejich  používání vyžadovat a 
   soustavn ě kontrolovat, 
h) zajistit stanovené léka řské prohlídky topi čů, 
i) ozna čit  dve ře  do  kotelen  bezpe čnostní  tabulkou  s  nápisem 
   "KOTELNA  -  NEPOVOLANÝM   VSTUP  ZAKÁZÁN",  pop řípad ě  dalšími 
   bezpe čnostními nápisy,7) 
j) odstra ňovat   závady  a   nedostatky  zjišt ěné   p ři  odborných 
   prohlídkách kotelen a p ři revizích, 
k) zjiš ťovat  p řítomnost oxidu  uhelnatého ve  lh ůtách a  zp ůsobem 
   stanoveným provozním řádem, 



l) uschovat  provozní  deník  a  zápisy  o  odborný ch  prohlídkách 
kotelny po dobu nejmén ě t ří let. 
--------------------------------------------------- --------------- 
7) ČSN 01 8010 Bezpe čnostní barvy a zna čky. 
   ČSN 01 8012 Bezpe čnostní tabulky. 
   ČSN 01 8013 Požární tabulky.  
 
                              § 13 
 
                         Provozní deník 
 
     (1) V každé koteln ě musí být veden provozní deník. 
 
     (2) Do  provozního  deníku  se  zapisují  údaj e  v  rozsahu a 
lh ůtách stanovených provozním řádem.  
 
                              § 14 
 
                         Zkoušky topi čů 
 
     (1) Ke zkoušce topi čů mohou být p řipušt ěni uchaze či 
a) starší 18 let, 
b) t ělesn ě a duševn ě zp ůsobilí vykonávat práci topi če,8) 
c) kte ří absolvovali alespo ň týdenní praktický zácvik. 
 
     (2) Zkoušku  skládá  uchaze č  p řed  zkušební komisí. Zkušební 
komise se skládá z p ředsedy a  z nejmén ě dvou člen ů, z nichž jeden 
musí být revizní technik kotl ů.9) 
 
     (3) Pokud uchaze č skládá zárove ň  zkoušku k obsluze plynového 
zařízení  k  otopu  kotle,  musí  být  členem  zkušební komise též 
revizní technik  plynových za řízení pro  spot řebu plynu spalováním 
se jmenovitým tepelným výkonem alespo ň 50 kW.10) 
 
     (4) O  zkoušce  musí  být  sepsán  zápis.  V p řípad ě kladného 
výsledku  zkoušky  je  uchaze či  vydáno  osv ědčení o zp ůsobilosti, 
jehož vzor je uveden v p říloze, která je sou částí této vyhlášky. 
 
     (5) Platnost osv ědčení  o zp ůsobilosti topi če je  p ět let ode 
dne jeho vydání. 
 
     (6) K obsluze kotl ů se jmenovitým tepelným výkonem nižším než 
50 kW  není t řeba osv ědčení  o zp ůsobilosti topi če.  Topi či t ěchto 
kotl ů  musí  být  starší  18  let,  t ělesn ě  a  duševn ě  zp ůsobilí 
vykonávat práci topi če,8) pou čeni a zacvi čeni v jejich obsluze. 
--------------------------------------------------- --------------- 
8) Sm ěrnice   ministerstva   zdravotnictví   České   socialistické 
   republiky  č.  49/1967  o  posuzování  zdravotní zp ůsobilosti k 
   práci (registrovaná  v částce 2/1968  Sb.), ve zn ění  závazného 
   opat ření   ministerstva   zdravotnictví   České   socialistické 
   republiky č. 17/1970 (registrovaného v částce 20/1970 Sb.). 
9) Vyhláška  Českého ú řadu  bezpe čnosti práce  a Českého  bá ňského 
   ú řadu  č.  18/1979  Sb.,  kterou  se  ur čují  vyhrazená tlaková 
   za řízení  a   stanoví  n ěkteré  podmínky   k  zajišt ění  jejich 
   bezpe čnosti,  ve zn ění  vyhlášky č.  97/1982 Sb.  a vyhlášky č. 
   551/1990 Sb. 
10) Vyhláška  Českého ú řadu  bezpe čnosti práce  a Českého bá ňského 
    ú řadu  č.  21/1979  Sb.,  kterou  se  ur čují vyhrazená plynová 
    za řízení  a  stanoví  n ěkteré   podmínky  k  zajišt ění  jejich 
    bezpe čnosti, ve zn ění vyhlášky č. 554/1990 Sb.  
 



                              § 15 
 
                        Povinnosti topi čů 
 
     Topi či jsou povinni 
a) udržovat obsluhované kotelní za řízení v bezpe čném stavu, 
b) dodržovat provozní řád a návody k obsluze kotelních za řízení, 
c) neprodlen ě  ohlásit provozovateli  každou poruchu,  závadu ne bo 
   neobvyklý  jev p ři  provozu kotl ů  a p ři  nebezpe čí z  prodlení 
   ihned odstavit kotel z provozu, 
d) trvale udržovat po řádek a čistotu v  kotelnách a dbát, aby se v 
   nich nezdržovaly nepovolané osoby, 
e) p ři  vícesm ěnném  provozu  po  ukon čení  sm ěny  p ředat  kotelní 
   za řízení svému nástupci, 
f) neprodlen ě hlásit provozovateli  okolnosti, které jim podstat ně 
   zt ěžují obsluhu kotl ů (nap ř. náhlou nevolnost), 
g) podrobit   se   léka řským   prohlídkám   stanoveným  zvláštními 
   p ředpisy,8) 
h) zapisovat do provozního deníku údaje uvedené v §  13 odst. 2. 
--------------------------------------------------- --------------- 
8) Sm ěrnice   ministerstva   zdravotnictví   České   socialistické 
   republiky  č.  49/1967  o  posuzování  zdravotní zp ůsobilosti k 
   práci (registrovaná  v částce 2/1968  Sb.), ve zn ění  závazného 
   opat ření   ministerstva   zdravotnictví   České   socialistické 
   republiky č. 17/1970 (registrovaného v částce 20/1970 Sb.).  
 
                              § 16 
 
                    Odborné prohlídky kotelen 
 
     (1) Provozovatel  musí  zajistit  odborné  pro hlídky  kotelen 
(dále jen "prohlídky") 
a) p řed uvedením kotelen do provozu, 
b) po každé generální oprav ě a rekonstrukci kotl ů, 
c) p ři zm ěně druhu paliva, 
d) vždy po jednom roce provozu kotelen, 
e) u sezónního provozu p řed zahájením každé sezóny. 
 
     (2) Prohlídky  m ůže   provád ět  pouze  osoba,   která  ovládá 
předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního za řízení a kotelny 
a p ředpisy související, nap říklad tepelný technik, revizní technik 
kotl ů, energetik. O výsledku prohlídek vyhotoví zápis. 
 
     (3) P ři prohlídkách se zjiš ťuje  zejména stav kotelny, vn ější 
a vnit řní  stav  kotl ů,  stav  zabezpe čovacího  za řízení,  ho řáků, 
čerpadel,   nádrží,  za řízení   na  úpravu   vod,  zauhlovacího  a 
odpopílkovacího za řízení, kou řových kanál ů a komín ů.  
 
                              § 17 
 
                      P řechodná ustanovení 
 
     (1) Nové  a  rekonstruované  kotelny  mohou  b ýt  uvedeny  do 
provozu jen za podmínky, že  nebyly p ři odborné prohlídce zjišt ěny 
závady bránící uvedení do provozu. 
 
     (2) Osv ědčení  o   zp ůsobilosti  topi če  vydaná p řed  nabytím 
účinnosti  této  vyhlášky  pozbývají  platnosti  dnem  31. prosince 
1995.  
 
                              § 18 



 
                      Zrušovací ustanovení 
 
     Zrušuje  se  vyhláška  Českého  ú řadu  bezpe čnosti  práce  č. 
24/1984  Sb.,   k  zajišt ění  bezpe čnosti   práce  v  nízkotlakých 
kotelnách.  
 
                              § 19 
 
                            Ú činnost 
 
     Tato vyhláška nabývá ú činnosti dnem 1. dubna 1993. 
 
                       RNDr. Pokorný v.r. 
        pov ěřený řízením Českého ú řadu bezpe čnosti práce  
 
 
                               P říl. 
                            OSV ĚDČENÍ 
       o zp ůsobilosti topi če k obsluze nízkotlakých kotl ů 
 
Jméno a p říjmení: 
 
Rodné číslo: 
 
složil dne .......... zkoušku podle  ustanovení § 1 4 vyhl. ČÚBP č. 
91/1993  Sb.  a  je  zp ůsobilý  samostatn ě  obsluhovat  nízkotlaké 
kapalinové,*) teplovodní,*)  parní*) kotle na  pevn á,*) kapalná,*) 
plynná*) paliva. 
 
Platnost osv ědčení kon čí po p ěti letech ode dne jeho vydání. 
 
V ................. dne ........... 199 ... 
 
jméno, podpis, č. osv ědčení               jméno a podpis 
 
revizního technika kotl ů                  p ředsedy komise 
 
jméno, podpis, č. osv ědčení 
 
revizního technika plynových za řízení*) 
 
*) nehodící se vypus ťte  

 


