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Topná sezona skončila.  Víte jak se 
správně postarat o odstavený kotel? 
Začaly vám radiátory kapat nebo se 
na nich objevily rezavé fl eky? Nátěr 
asi stačit nebude... 

Na otázky ŽN odpovídá topenář 
Rostislav Veselý.

 Lenka Kopčáková

Co bychom měli na konci topné 
sezony udělat, pokud máme rodin-
ný dům? 

Kdo má topení na pevné palivo, měl 
by na konci topné sezony kotel vyčistit 
od zbytků paliva, sazí a popela. Pokud 
se totiž v  létě kotel  „potí“, síra z uhel-
ných sazí působí v kombinaci s vlhkos-
tí na vnitřek kotle jako kyselina a ze 
dřeva je louh, který postupně způso-
buje korozi. 

Pokud je dům vytápěný plynovým 
topením a plynem je i ohřev vody, 
majitel pouze přepne program na 
„léto“, čímž přestane vytápět a jen ohří-
vá vodu. Jestliže má plynový kotel jen 
na vytápění domu,  před létem zasta-
ví plynový uzávěr spotřebiče. Nejlépe, 
když  ho vypne i z elektřiny.

Majitel domu  může před létem ply-
nový kotel odstavit sám, ale na začátku  
topné  sezony si  již na jeho  uvedení 
do provozu musí  objednat  servisního  
technika. Ten plynový kotel zkontrolu-
je,  provede servis, vyčištění a přípravu 

kotle, také pohlídá  správné  natlaková-
ní expanzní nádrže. Je potřeba si včas 
zamluvit termín.

A jak je to s čištěním komína? 
Někdo si komín nechá vyčistit hned 

po sezoně, což má výhody, že usazené 
spaliny a dehet ve studeném a vlhkém 
komíně nepůsobí, někdo čeká s vyčiš-
těním komína až před novou sezonou, 
protože přes léto mohou komín „uza-
vřít“ pavučiny. Rozhodně se ale vypla-
tí zavčas si zamluvit termín u kominí-
ka, aby před topnou sezonou vůbec ve 
svém nabitém programu našel čas.

Co když máme kotel na dřevo 
nebo na různé peletky a dřevěné 
brikety. Co s kotlem před létem?

 Pokud majitel kotle tzv. jede na 
automat a celoročně ohřívá vodu, před 
létem je vhodná běžná údržba kotle, 
tedy vyčištění roštu a dostupných prů-
duchů, což zvládne sám.

V létě se také lidé většinou pouští 
do manipulací s radiátory. Zejména 
do natírání v rámci  rekonstrukcí či 
malování. Na co bychom neměli při 
natírání radiátorů zapomenout? 

Měli bychom si uvědomit, že více 
vrstev barvy na radiátorech znamená 
izolaci. Při větším počtu vrstev bude 
radiátor méně hřát. Pokud lidé chtějí 

radiátory nastříkat, už je potřeba zavo-
lat topenáře, aby je odstavil od vodní-
ho systému a  sundal. 

Ruční nátěr při troše dovednosti 
zvládneme bez manipulace s radiá-
torem pomocí štětců a zároháků... 

Vždy ale natíráme radiátor jen stu-
dený a dobře větráme. Speciální barva 
určená  na radiátory pronikavě  pách-
ne. Také je třeba se barvou vyhnout 
šroubením a  uzávěrům.  A před prací  
je rozhodně dobré radiátor podložit 
pracovním papírem či rozstříhanými 
kartony.  Když totiž tato  barva kápne  
na podlahu a zaschne, velmi těžko se 
pak odstraňuje i ředidlem. 

Má vliv barva na výhřevnost radiá-
toru, dříve někteří topenáři dopo-
ručovali tmavší odstíny a  varovali 
před bílou, že odebírá teplo...

Myslím, že odstín barvy má na 
výhřevnost zanedbatelný vliv, vždyť  i 
všichni výrobci dodávají radiátory bílé. 

Ve starších bytech mívají zejména 
žebrové radiátory občas  hluboké 
prolezlé  fl eky. Můžeme je zatřít? 

Pokud se rezavé fl eky objeví ve spo-
jích, nebo vidíme, že nám studený 
radiátor vlhne a kape, je na místě při-
volat topenáře, aby spoje přetěsnil. To 
samé platí, když uvidíme, že se kapka 

tvoří pod ventilem, nebo pod šroube-
ním.

Když jsou však radiátory prohni-
lé v žebrech, je to na výměnu, pro-
tože barva to nezachránní a radiá-
tor může začít téct zrovna když to 
budeme nejméně potřebovat. Nej-
lépe se v takových případech pora-
dit s topenářem. 

Platí nějaká důležitá rada k 
radiátorům přes léto? 

Lidé by během léta měli alespoň 
jednou týdně zahýbat ventilem 
nebo zatahovacím kolečkem na 
obě strany, aby nezatuhlo.

Pokud však topenář shledá, 
že radiátor už dosloužil a musí 
ho vyměnit, obvykle to v byto-
vém domě znamená, že se musí 
vypustit voda v celé větvi bytů 
nad sebou... 

Nemusí to tak být, pokud má 
topenář speciální přístroj na 
zamrazení vstupů. Úchyty přístro-
je umístní  mezi ventil radiáto-
ru a potrubí  s teplou a studenou 
vodou a pustí mražení. Pak odsta-
vený radiátor  vypustí do kýblu 
přes šroubení nebo zátku a může 
jej  vyměnit. Přístroj drží vstupy 
zmrazené tak dlouho, jak topenář 
potřebuje.  

Jak se postarat o kotel a radiátory přes léto


