Vážení spoluobčané, sousedé, kamarádi a bratři hasiči,
topná sezóna začíná, nebo pro někoho již začala. Bez mnoha požárů souvisejících s topidly (ať už na plynná,
kapalná, tuhá paliva či elektrické spotřebiče) a komíny se bohužel neobejde žádný rok. Rozhodl jsem se proto, že
dostojím své funkce referenta prevence v rámci našeho hasičského sboru a budu Vás nyní se začátkem
nadcházející zimy a začátku topné sezóny Tímto listem informovat o nutnostech při provozu a údržbě Vašich
kotlů a komínů.
Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů patří nesprávná obsluha topidla, manipulace se žhavým popelem,
umístění hořlavých látek v blízkosti topidla, nebo špatné umístění či instalace topidla, dále zazděný trám
v komíně, častou příčinou vzniku požáru byly také jiskry z komína nebo vznícení sazí. Během loňské topné
sezóny, tedy od října 2016 do března 2017, došlo v naší republice celkem k 921 požárům způsobených
komíny. Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňské topné sezóny
bylo takových požárů 788 z celkového počtu 921. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína,
zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně. Přímá škoda dosáhla částky 46,9 mil. Kč. Při těchto požárech
došlo k usmrcení 1 osoby a 30 osob se zranilo.
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Jen krátce upozorním na některé zásady bezpečného provozu, jako je dodržování bezpečné vzdálenosti kamen od hořlavých předmětů v místnosti, nutnost oddělení kamen od hořlavé podlahové krytiny nehořlavou podložkou, zajištění dostatečného přívodu vzduchu ke kamnům, spalování suchého a vhodného paliva, nezapalování
hořlavými a výbušnými látkami jako benzín či nafta či bezpečné skladování žhavého popela v nehořlavých popelnicích.
Zejména však chci připomenout nutnost vyčištění a revize komínu a též vyčištění a seřízení kamen na začátku topné sezóny, což by mělo být jakýmsi základem. Pryč jsou ty doby, kdy kominík obcházel dům od domu
a sám si hlídal svůj rajón. Dnes si řádné čištění a kontrolu komínů musí zajistit majitelé objektů sami. Topí-li se
pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry
v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě. U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů tak předepsaného tahu komína. Mnoha neštěstím může zabránit to, když si sami zkontrolujete,
zda máte řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek, která by měla těsnit.
Vlastníkům nemovitostí je vyhláškou č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty nařízeno
starat se o komíny a pravidelně provádět jejich čištění a kontroly. Povinností každého majitele objektu je
tak udržovat komín v dobrém technickém a provozuschopném stavu. Čištění vlastních komínů ke kotlům
s výkonem do 50kW, což je v našich podmínkách běžné, lze provádět svépomocí, nebo se spolehnout na
odborníky - kominíky. Kontrolu spalinové cesty může provádět již pouze kominík.
Základní lhůty dle vyhlášky pro čištění a kontrolu kotlů s výkonem do 50 kW při celoročním provozu jsou :
3x ročně čištění u kotlů na pevná paliva (dřevo, uhlí), 3x ročně čištění u kotlů na kapalná paliva, 1x ročně čištění
u kotlů na plynná paliva (plyn) a 1x ročně kontrola spalinové cesty (komínu) kominíkem - u všech druhů
paliv !!
Jako zajímavost uvádím, že u kotlů na pevná paliva o výkonu od 10 kW do 300 kW bylo nově od
1.1.2017 nařízeno zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, provádět kontroly technického stavu a provozu i u samotných kotlů a to 1x za dva roky.
Pamatujte, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný komín přináší spolehlivější provoz a požadovaný výkon,
významnou úsporu paliva, ale hlavně bezpečnost!! Hasiči mohou za špatně vyčištěný komín nebo jiné
porušení zásad bezpečného provozu topidel a komínů udělit i desetitisícové pokuty.

Bezproblémovou topnou sezónu Vám přeje Martin Bukna, referent prevence našeho SDH Hradečná.

