Nikdy není pozd nechat si vy istit komín

estože topná sezóna oficiáln za ala už 1. íjna, nikdy není pozd na to, aby komín
prohlédnul odborník a ádn ho vy istil. Jen tak si budeme jisti, že topení v nadcházející
topné sezón bude bezpe né.
Nejvíc požár vznikne p ímo v komín , kde se vznítí usazené saze.
Mezi další p iny požár pat í nevhodná konstrukce komína, zazd ný trám v komín
a špatné spáry v komín . Ze statistik jasn vyplývá, že nevy išt ný komín m že
za evážnou v tšinu požár komínových t les, a tuto skute nost by lidé rozhodn nem li
podce ovat. Zvlášt když uvážíme, že dv t etiny úmrtí p i požárech jsou práv p i požárech
v domácnostech.
Jak asto kontrolovat a istit komín?
Základní minimální lh ty pro išt ní spalinových cest (komín ) od spot ebi
do 50 kW p i celoro ním provozu:
3x ro

paliv

u spot ebi e na pevná paliva
2x ro

na kapalná paliva

1x ro

na plynná paliva

Nové zn ní zákona o požární ochran je benevolentní v tom, že umož uje ob an m, pokud
jsou toho schopni, si išt ní provést i sami. Jednou do roka, ale musí být provedena
kontrola spalinové cesty oprávn nou osobou - kominíkem.
Co d lat, když za ne v komín ho et?
Urychlen odstra te veškerý ho lavý materiál z blízkosti komínového t lesa. Zavolejte
na linku 150 nebo 112. Požár v komín nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho
popraskání nebo i výbuchu – použijte písek.
„Když vám povode vyplaví d m, nebo vich ice odnese st echu, v tšinou jde o zásah vyšší
moci, kterému velice t žko zabráníte prevencí. Vznícení sazí v komín ovšem v tšinou
jednozna
poukazuje na zanedbání pé e o spalinovou cestu. Ukazuje se, že legislativa
v pé i o komíny má své opodstatn ní. Po et komínových požár se každoro
šplhá
k hranici jednoho tisíce a as od asu to odnese i významná stavba nebo rodinný d m.“
Klidnou topnou sezónu p eje
Okresní sdružení hasi Ji ín

