NEBEZPEČÍ V TOPNÉ SEZÓNĚ
Blíží se zima a brzy začne topná sezóna. Nepodceňte přípravu a zkontrolujte si,
nebo si nechte zkontrolovat, bezpečný stav vašeho topidla a spalinové cesty.
Jednou z nejčastějších příčin vzniku požárů, při kterých dojde k úmrtí člověka,
je špatný technický stav topidla nebo spalinové cesty. Při provozu topidel a
spalinových cest je důležité pamatovat na bezpečnostní zásady a dodržovat
lhůty pro čištění a kontrolu topidel a spalinových cest. V lednu 2016 nabyla
účinnosti vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
Tato vyhláška vymezuje práva a povinnosti provozovatelů spalinových cest a
topidel, a dále stanovuje lhůty pro jejich čištění, kontrolu a revize. Hasiči během
topné sezóny vyjíždí pravidelně k velkému počtu požárů komínů nebo
k požárům, které jsou způsobené nesprávným provozem topidla. Proto, aby
nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku,
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počínejte si tak, aby při provozu topidla a komína nedocházelo ke
vzniku požáru,
dodržujte lhůty kontrol a čištění spalinové cesty podle vyhlášky č.
34/2016 Sb.,
dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých předmětů od topidla a
spalinové cesty,
zkontrolujte celistvost a neporušenost spalinové cesty, aby z ní
neunikaly spaliny do místností,
zkontrolujte prostupy spalinové cesty přes hořlavé konstrukce
(stěny, stropy, střechy),
při instalaci a údržbě topidla dodržujte návod výrobce,
pod a kolem topidla na tuhá paliva zajistěte nehořlavou podlahu
nebo podložku,
i plynová topidla a jejich spalinové cesty se musí minimálně 1x
ročně nechat zkontrolovat odborně způsobilou osobou (kominík),
pro všechny typy topidel zajistěte dostatečný přívod vzduchu,
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při přechodu z jednoho typu paliva na jiné nechte zrevidovat
spalinovou cestu odborně způsobilou osobou,
v topidlech používejte k topení pouze palivo k tomuto topidlu
určené, pálit například odpad výrazně snižuje životnost topidla i
spalinové cesty,
při topení vlhkým (čerstvým) dřevem dochází k rychlému zarůstání
spalinové cesty,
topidla na tuhá paliva nezapalujte za pomocí vysoce hořlavých
kapalin například benzínu, v těchto případech dochází k závažným
popálením,
nesušte oděvy a jiné textilie nad topidly na tuhá paliva,
pozor na popel, i zdánlivě vychladlý popel může způsobit požár,
popel vždy skladujte v nehořlavých nádobách, mimo ostatní
domovní odpad,
správně vyčištěné a seřízené topidlo se spalinovou cestou je také
výrazně úspornější při spotřebě paliva,
pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole,
volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných
znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za
období jednoho roku

Bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

