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Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany

Malacky
Preventívna komisia 

Relácia:Zimné vykurovacie obdobie

• Vážení občania,

opäť prichádza obdobie chladnejších dní. Začína sa vykurovacie obdobie, čím sa zvyšuje
riziko vzniku požiaru. Našou úlohou je sa na toto obdobie správne pripraviť aby sme predišli
požiarom. Opatrnosti v týchto prípadoch nie je nikdy dosť.

Dôležitá je prevencia, a preto by sme Vám radi poskytli niekoľko rád, na ktoré by ste
nemali počas vykurovacieho obdobia zabúdať:

neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v jeho blízkosti hortavé
materiály,
nenechávajte bez dozoru deti v blízkosti palivových, elektrotepelných, elektrických
a iných spotrebičov ako aj v blízkosti otvoreného ohňa,
dbajte na to aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých
technické parametre a vyhotovenie vyžaduje trvalý dozor
dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horlavých
kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály,
do kotlov, kachier a krbov patrí len palivo na to určené,
vykurovacie telesá musia byť umiestnené na nehorľavej podložke s rozmermi, ktoré
sú dané predpismi
nepoužívajte k rozkurovaniu horfavé kvapaliny,
pri používaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína a tým prudko rastie
nebezpečenstvo vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať,
pri používaní plynových spotrebičov je vhodné zamerať sa na čistotu komínových
prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komína. Zároveň je nutné vykonávať
všetky revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu a následnej intoxikácii alebo
výbuchu,
nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru,
akýkofvek spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom
stave,
otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami,
dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče,



nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko
požiaru (odpad a plasty je zakázané likvidovať spaľovaním a to aj na otvorenom
priestranstve),
nevychladnutý popol po vybratí z vykurovacieho telesa na tuhé palivo možno ukladať
iba do nerozbitnej plno stenovej nádoby z nehorľavého materiálu s uzatváraterným
vekom,
nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho
popraskaniu alebo dokonca výbuchu (na zrazenie teploty v komíne a uhasenie
horiacich sadzív komíne je možné použiť suchý piesok).

Každý majiter alebo užívater rodinného domu si musí v prvom rade uvedomiť, že za celkový
technický stav komínov a ich údržbu zodpovedá on sám. Jeho povinnosťou je zabezpečovať
ich pravidelné čistenie a kontrolu. Komíny ako stavebné konštrukcie patria k najviac
namáhaným častiam stavby. Životnosť komína je najviac ohrozovaná prudkými zmenami
teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresívnymi kondenzátmi spalín horenia.

Majiteľ je povinný zabezpečiť aj odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou
spôsobilosťou a to:

pred pripojením spotrebiča na komín,
pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový
zdroj tepla,
pri zmene druhu paliva,
po stavebných úpravách na telese komín.

len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete vzniku požiarov vo Vašich domoch. Ich
dôsledné dodržiavanie Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi.

V prípade vzniknutého ohrozenia, požiaru nezabúdajte na zachovanie pokoja
a nepodliehajte panike. Snažte sa konať s rozvahou. Chráňte najprv svoj život, zdravie a až
potom majetok. Ak je to možné, odstráňte horravý materiál z blízkosti komínového telesa,
resp. vykurovacieho spotrebiča a vypnite prívod energH. V prípade, 'že nemôžete požiar
uhasiť, čo najskôr volajte linku 150 - Hasičský a záchranný zbor alebo 112 - tiesňové
volanie.
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