PROVOZOVÁNÍ KOMÍNŮ
(spalinové cesty)

„KAM NECHODÍ KOMINÍK,
JEZDÍ HASIČI“

Topná sezóna začíná, nebo pro někoho již dávno začala. Bez mnoha požárů souvisejících s topidly (ať už na
plynná, kapalná, tuhá paliva či elektrické spotřebiče) a komíny se bohužel neobejde žádný rok.
Během topné sezóny, tedy od října 2016 do března 2017, došlo k 921 požárům způsobených komíny
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• Nejvíce požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Během loňské topné sezóny
bylo takových požárů 788 z celkového počtu 921
• 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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PŘÍČÍNY VZNIKU POŽÁRU:
Vznícení sazí v průduchu komína
Nevhodná konstrukce komína
Zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně
Nedodržení bezpečné vzdálenosti hořlavé látky
od komínového tělesa min. 50mm
U krbů a udíren zajistit nespalnou podlahu a hořlavé části
ve směru hlavního sálání 800mm v ostatních případech 200mm
CO VÁM HROZÍ:
Možnost úniku spalin do obytných částí
Možnost vzniku požáru sazí ve spalinové cestě a následné rozšíření do objektu
Snížení účinnosti topidla
Zvýšení spotřeby paliva
U bytových domů možnost ohrožení sousedů či jejich majetku
Možnost uložení finanční sankce ze strany Hasičského záchranného sboru

JE VAŠÍ POVINNOSTÍ DBÁT NA TO, ABY PŘI PROVOZU KOMÍNU, KOUŘOVODU A SPOTŘEBIČŮ PALIV
NEDOŠLO KE VZNIKU POŽÁRU
SPALINOVÉ CESTY LZE PROVOZOVAT JEN S PLATNOU REVIZÍ A PO PRAVIDELNÉ KONTROLE!!

ČIŠTĚNÍ A KONTROLU SPALINOVÝCH CEST MŮŽE PROVÁDĚT POUZE OSOBA,
KTERÁ JE DRŽEITELEM ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ V OBORU KOMINICTVÍ
SVÉPOMOCÍ LZE PROVÁDĚT POUZE ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST OD SPOTŘEBIČŮ
NA TUHÁ PALIVA, KDE VÝKON SPOTŘEBIČE NENÍ VYŠŠÍ NEŽ 50KW
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty

Seznam revizních techniků pro Jihomoravský kraj www.SKCR.CZ/PRO-VEREJNOST/SEZNAM-REVIZNICH-TECHNIKU

*VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizní spalinové cesty

Jak se chovat při požáru
Víte, že největší nebezpečí Vám nehrozí od plamenů ale od kouře? Proto, když zpozorujete kouř, zamezte jeho
šíření zavřením a utěsněním dveří, zejména u podlahy. Při opuštění prostoru kde hoří, než otevřete dveře
vyzkoušejte, zda nejsou horké (zkuste na dotek plochu dveří a kliku) a v případě, že ano tak je nikdy neotvírejte.
Zůstaňte v místnosti nejlépe pod oknem.
• Požární poplach se vyhlašuje voláním „HOŘÍ“
• Proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
• Neodkladně ohlaste zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112
Při nahlášení požáru je třeba uvést: 1. „Kde“ hoří
2. „Co“ hoří
3. „Kdo“ volá
Co nejrychleji opusťte objekt, ve kterém hoří
• Vezměte s sebou nejnutnější (doklady, léky, peníze)
• Vytvořte si roušku z navlhčené textilie a případně si vezměte namočený kabát či deku
• Při odchodu z objektu se pohybujte co nejblíže u země
„Doporučujeme zakoupit a instalovat
kouřový hlásič“

