Požiarna ochrana – údržba komína
S blížiacou sa jeseňou sa blížia aj čas vykurovacej sezóny. Stúpa počet domácností, ktoré
využívajú na vykurovanie tuhé palivo a obľube sa znovu tešia kachle a kozuby. Táto situácia
prináša so sebou aj väčšie riziko, ktoré sa v uplynulých rokoch premietlo do zvýšeného počtu
požiarov rodinných domov. Nánosy sadzí zhoršujú ťah komína a zvyšujú riziko požiaru. Ak
je nános sadzí hrubší ako 30 mm, stáva sa táto vrstva horľavou a vzniká komínový požiar.
Teplota v ňom stúpne až na 1200 ° C, čo môže viesť k popraskaniu muriva. Do interiéru môžu
prenikať spaliny a okolie komína môže dosiahnuť teplotu až 150 °C. Pri tejto teplote veľmi
ľahko dochádza k vznieteniu suchého dreva či iných materiálov v okolí komína a vzniká
požiar.
Podľa skúseností hasičov by zodpovednejší prístup občanov ku kontrole a čisteniu komína
mohol predísť až 90 % požiarov. Kameňom úrazu je nevedomosť majiteľa o jeho povinnosti v
súvislosti so starostlivosťou o komín.
Intervaly kontrol určuje zákon.
Aby komín fungoval bezpečne a spoľahlivo, je nevyhnutné zabezpečiť jeho pravidelné
čistenie od sadzí. Podľa vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z., za dobrý stav komína, jeho pravidelné
čistenie a revízie zodpovedá užívateľ - majiteľ.
V zmysle citovanej vyhl. užívateľ rodinného domu alebo inej stavby je povinný komín počas
prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v lehotách:
a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče a celkovým tepelným výkonom do 50
kW, raz za
- 4 mesiace ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivo,
- 6 mesiacov ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá (komín bez vložky),
- 12 mesiacov ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivo (komín vložkou)
b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče a celkovým tepelným výkonom nad 50
kW, raz za
- 4 mesiace ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivo,
- 6 mesiacov ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá
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c) komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva
roky
Komín možno vypaľovať len výnimočne, ak nemožno odstrániť usadeniny patín iným
spôsobom. Komín môže vypaľovať len kominár alebo revízny technik komínov a pomocou
najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci a komín musí byť
odolný voči vypaľovaniu.
Vykonanie čistenia a kontroly komína je povinný užívateľ rodinného domu alebo inej stavby
preukázať na účely kontroly orgánu vykonávajúcemu požiarny dozor.
Za nevykonanie kontroly komína alebo za nedodržanie lehôt môže orgán vykonávajúci štátny
požiarny dozor uložiť od 1.9.2015 pokutu fyzickej osobe do 99 €, právnickej osobe až do
výšky 16 596 €. V prípade požiaru bude potvrdenie o vykonaní revízie komína vyžadovať aj
poisťovňa. Ak sa poškodený nemôže takýmto potvrdením preukázať, nemôže rátať s
vyplatením náhrady škody.
Bezpečnosť rodinných domov, zdravia a životy ľudí musí byť prvoradá. Požiarom možno
predchádzať dodržiavaním lehôt čistenia a kontroly komína.
Na záver je potrebné pripomenúť, že v tomto období budú v obci pôsobiť kontrolné skupiny
obce. Úlohou kontrolnej skupiny obce je vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v
objektoch na území obce, ktorých kontrola nie je v pláne kontrol miestne príslušného
okresného riaditeľstva HaZZ. Neberte prosím túto návštevu ako „otravné úradné
obťažovanie“, ale ako preventívne opatrenie smerujúce nielen k obecnej protipožiarnej
bezpečnosti ale aj k ochrane Vášho majetku. Osoby vykonávajúce kontrolu Vám taktiež radi
poradia resp. prediskutujú s Vami otázky ochrany pred požiarmi, ktoré Vám nie sú jasné.
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