
 
 
                                                     S L O V O   P R E V E N T Á Ř E 
 
 
 
           Ve chvíli, kdy píšu tyhle řádky, nikoho z nás asi ani nenapadne přemýšlet nad vytápěním svého 
domu. Letos obzvlášť horké dny však brzy skončí a během krátké doby se může počasí zcela změnit. 
Proto je nejvyšší čas se připravit na blížící se topnou sezónu, která je z pohledu hasičů rizikovým 
obdobím. Právě nyní je čas se zamyslet a překontrolovat skutečný stav topidel, kouřovodů a 
komínových těles. 
          Čím začít? Kontrolou skladování paliva, a to hlavně uhlí a zbytků dřevní hmoty (piliny a kůry). 
Zde hrozí už v tuto dobu nebezpečí samovznícení. K tomu jsou náchylné především horší druhy uhlí 
(hnědé, lignit a brikety). Proces samovznícení uhlí podporuje skladování ve větších hromadách (u 
uhelen rodinných domků je kritická hranice 1,5 m výšky), dále vlhkost, nestejnoměrná zrnitost (např. 
kusové uhlí + prach) a přítomnost zbytků dřeva a pilin. Uhlí skladujte odděleně od ostatních paliv. 
Samovznícení se projeví vytvářením vodní páry (nejvíce viditelné v ranních hodinách), dýmu (pozor 
na jedovatý oxid uhelnatý) nebo zvýšením teploty. 
               Dalším nebezpečným úskalím je provoz tepelných, elektrických, plynových a jiných 
spotřebičů. V čem? Především neroztápějte kotle na tuhá paliva pomocí hořlavých kapalin. Požaduje-
li to výrobce, dbejte na to, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče nebyly 
ponechány bez dozoru. Plynové spotřebiče nechejte určitě zkontrolovat přes odborný servis. Mějte 
na paměti, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený plynový spotřebič znamená nejen 
spolehlivější provoz a požadovaný výkon, ale i značnou úsporu paliva. Dodržujte bezpečné 
vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové 
krytiny a předmětů z hořlavých hmot. Popel z topeniště ukládejte vychladlý na bezpečné místo a do 
nádob z nehořlavého materiálu. 
              Pravidelně v průběhu topné sezóny dochází k nemalému počtu požárů vlivem zanedbané 
údržby komínů. Mezi nejčastější příčiny vzniku požárů od komínů patří technické závady, jako jsou 
spáry v komínech, špatně omítnuté komínové zdivo v půdních prostorech, zazděné trámy v komínech, 
promáčení a rozpad komínového zdiva nevyvložkovaného komína. Řádné čištění a kontrolu komínů 
si prostřednictvím kominické firmy musí zajistit majitelé objektů sami. Kontrola musí být provedena 
jedenkrát ročně. Další potřebné čištění si může majitel zajistit svépomocí. Tím ovšem péče o komíny 
nekončí. Rovněž nesmíme zapomenout na volný a bezpečný přístup ke komínům, k jejich čistícím 
zařízením a spotřebičům paliv. Požádat kominíka o revizi komínu před připojením jakéhokoliv 
spotřebiče paliv ke komínu, před změnou otopného zařízení na ústřední nebo etážové vytápění a před 
změnou druhu paliva. O výsledku kontroly musí kominík vystavit řádný doklad s razítkem a 
podpisem, který bude obsahovat datum a konstatování, zda komín je (či není) schopen bezpečného 
provozu.                                                                                                               
             Nenechávejte nic náhodě a svou nedbalostí nevystavujte život svůj ani životy svých blízkých 
možnému požáru. 
 
 
 


