VYKUROVACIA SEZÓNA
Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Rozhodujúcim
činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení a komínov je človek a jeho vzťah k
vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky.
Je predovšetkým na občanoch, aby túto oblasť nebrali na ľahkú váhu a prejavili dostatok
záujmu predchádzať vzniku požiarov.
Preto pred každou vykurovacou sezónou:
✓ Vyčistite vykurovací spotrebič.
✓ Nastavte kúrenie (teploty výstupu, nastavenia pre rôzne prevádzkové režimy
vykurovania...).
✓ Pri prvom zakúrení v sezóne spotrebič a komín príliš nenamáhajte a kúrte menej
intenzívne.
✓ Počas vykurovacej sezóny venujte dostatočnú pozornosť vykonávaniu údržby
spotrebiča - riaďte sa návodom na používanie, v ktorom výrobca určuje rozsah a obsah
údržby spotrebiča.
✓ Zabezpečte pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Pamätajte, že najmenšia nečistota
v komíne môže spôsobiť veľké nepríjemnosti, (či už dlhodobé žeravenie a následný
otvorený požiar, alebo otravu ľudí toxickým oxidom uhoľnatým). Pravidelné vymetanie
sadzí v komíne a vyberanie odpadu by malo byť preto samozrejmosťou, rovnako ako
kontrola jeho technického stavu.
✓ Skontrolujete, riadne upevnenie dymovodu, taktiež či nie je niekde spotrebič alebo
dymovod prepálený a taktiež skontrolujte funkčnosť a tesnosť komínových dvierok.
✓ Uchovávajte a predkladajte v prípade potreby kontrolným skupinám obce potvrdenie o
vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu a potvrdenie o vykonaní
preskúšania komína.
✓ Skontrolujte či nie sú umiestnené horľavé predmety v nebezpečnej vzdialenosti od
komínového telesa.
✓ Nespaľujte mokré alebo čerstvé drevo, odpadky, plasty, impregnované drevo.
Rady čo robiť, ak začne horieť:
•
•
•
•

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte zachovať rozvahu. Chráňte
najprv život a zdravie, až potom majetok. Požiar ihneď ohláste Hasičskému a
záchrannému zboru na tiesňovú linku 150 alebo 112.
Ak je to možné, urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti
komínového telesa resp. vykurovacieho spotrebiča a vypnite prívod energií.
Požiar sadzí v komíne nikdy nehaste vodou (mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu
alebo dokonca výbuchu).
Na zrazenie a uhasenie horiacich sadzí v komíne je možné použiť suchý piesok.

Človek môže svojim konaním buď pomôcť k vzniku požiaru alebo jeho vzniku
zabrániť.
ROZHODNITE SA SAMI !!!

Viac informácii o rizikách vzniku požiaru spojených s prevádzkovaním palivových a elektrotepelných spotrebičov a používaním
komínov a dymovodov si môžete prečítať aj na internetovej stránke Obecného úradu Hodejov www.obechodejov.sk

