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Topidla a komíny.
Žádná topná sezóna se neobejde bez mnoha požárů souvisejících s topidly a
komíny. Kromě technických závad na nich má významný podíl i lidská
neopatrnost či neznalost. Lidé bohužel mnohdy zapomínají na preventivní
vyčištění komínů, někteří občané dokonce přešli z plynového nebo elektrického
vytápění opět na topení dřevem či uhlím, aniž by tomu přizpůsobili komín. Také
při užívání topidel si mnozí často počínají neopatrně. Jednou z častých příčin
vzniku požáru je i umístění hořlavých látek příliš blízko topidla.
Mezi nejčastější příčiny vzniku požáru od topidel a komínů patří nesprávná
obsluha topidla, manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek
v blízkosti topidla, dále zazděný trám v komíně nebo spáry v komíně, častou
příčinou vzniku požáru byly také jiskry z komína nebo vznícení sazí.
Nedostatečná údržba se pak podepisuje i na technických závadách komínů,
kouřovodů a topidel, které způsobují požáry nebo úniky zplodin. Stačí
zanedbání údržby nebo chvilka nepozornosti a ohnivý kohout může „spolknout“
celou domácnost.
Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna a seřídit kotel
topení. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému
hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí
vznikem požáru nas půdě. U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota
komínových průduchů tak předepsaného tahu komína. Mnoha neštěstím může
zabránit to, když si uživatel sám zkontroluje, zda má řádně upevněný kouřovod,
zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda fungují uzávěry
komínových dvířek. Uživatel je povinen zajistit pravidelné odborné revize a
kontroly stavu spotřebičů nebo čištění a kontroly komínů podle jednotlivých
typů tepelných spotřebičů. Zatímco u elektrických spotřebičů může leccos
zkontrolovat každý sám ( např. přívodní šňůry, zásuvky i dimenzování pojistek
proti případnému zkratu), pravidelnou prohlídku u tepelných spotřebičů na
plyn a revizi komínu by měl ponechat raději na odborníkovi.

