Revize spalinové cesty
Revizi mùe provést pouze kominík s pøíslušnou odbornou kvalifikací
a o jejím výsledku vyhotoví revizní zprávu, její nedílnou souèástí je technická
zpráva.
Revize musí být provedena:
* pøed uvedením spalinové cesty do provozu nebo po kadé stavební
úpravì komína;
* pøi zmìnì druhu paliva pøipojeného spotøebièe paliv;
* pøed výmìnou nebo novou instalací spotøebièe paliv;
* po komínovém poáru;
* pøi vzniku trhlin ve spalinové cestì, jako i pøi vzniku podezøení
na výskyt trhlin ve spalinové cestì.
Vypalování komína
Vypalováním komína se rozumí odstraòování pevných usazenin spalin,
zejména dehtových, z prùduchu komína jejich kontrolovaným spálením,
není-li moné odstranit pevné usazeniny spalin jiným zpùsobem. Komín nelze
vypalovat svépomocí. Vypálení musí provést kominík nebo revizní technik
komínù, a to za pomoci další zpùsobilé osoby. Vypalování komína musí být
majitelem stavby oznámeno nejménì 5 pracovních dnù pøede dnem zahájení
této èinnosti HZS Olomouckého kraje.
Závady
Pokud kominík pøi kontrole, èištìní nebo revizi spalinové cesty zjistí
nedostatky, které bezprostøednì ohroují poární bezpeènost, zdraví, ivot
nebo majetek osob, a které nelze odstranit na místì, musí neprodlenì
oznámit tuto skuteènost písemnou cestou v pøípadì nedostatkù zpùsobených
nedodrením technických poadavkù na stavbu pøíslušnému stavebnímu
úøadu a v pøípadì nedostatkù týkajících se nedodrení poadavkù na poární
bezpeènost HZS Olomouckého kraje.
Doporuèení
Další podrobnosti související s poární bezpeèností komínù a spotøebièù
paliv najdete na webových stránkách HZS Olomouckého kraje www.hzsol.cz
nebo Vám v této problematice rádi poradí pøíslušníci oddìlení prevence
na pøíslušném územním odboru HZS Olomouckého kraje. Zde také získáte
i pøehled o osobách odbornì zpùsobilých v oboru kominictví.
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Poární bezpeènost komínù
a spotøebièù paliv
Víte, jak èasto si máte nechat od kominíka zkontrolovat komín?
Víte, jak èasto máte èistit komín?
Víte, kdy si máte nechat udìlat revizi komína?
Víte, e máte povinnost kontrolovat a èistit i spotøebièe paliv?

NEPODCEÒUJTE NEBEZPEÈÍ VZNIKU POÁRU, KE KTERÉMU
BY MOHLO DOJIT PØI ZANEDBÁNÍ TÌCHTO POVINNOSTÍ !!!

Poární bezpeènost komínù a spotøebièù paliv

Lhùty kontrol a èištìní spalinové cesty

Zásady poární bezpeènosti pøi provozu komínù a spotøebièù paliv jsou
obsaeny v naøízení vlády è. 91/2010 Sb., o podmínkách poární bezpeènosti
pøi provozu komínù, kouøovodù a spotøebièù paliv (dále jen „naøízení“), které
nabývá úèinnosti 1.1.2011. Naøízení je závazné jak pro fyzické osoby, tak
pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby, tedy pro všechny.
Kadý si musí poèínat tak, aby pøi provozu komína a kouøovodu (dále
jen „spalinová cesta“) a spotøebièe paliv nedocházelo ke vzniku poáru. Je
tedy tøeba pravidelnì spalinovou cestu kontrolovat, èistit a provádìt u ní
revize a spotøebiè paliv èistit.
Kontrola spalinové cesty
Kontrolu spalinové cesty mùe provést pouze osoba, která je dritelem
ivnostenského oprávnìní v oboru kominictví (dále jen „kominík“). Kontrola
spalinové cesty se provádí ve stanovených lhùtách, které jsou závislé na druhu
paliva a výkonu pøipojeného spotøebièe. O provedené kontrole spalinové
cesty musí kominík vyhotovit písemnou zprávu.

Komentáø k tabulce:
*
*

Èištìní spalinové cesty a spotøebièe paliv
Èištìní spalinové cesty provádí rovnì kominík a o tomto vyhotoví
písemnou zprávu. Pouze èištìní spalinové cesty, k ní je pøipojen spotøebiè
na pevná paliva o výkonu do 50 kW vèetnì, lze provést svépomocí! Pokud
èištìní provádìla svépomocí podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba,
musí o tomto èištìní udìlat záznam do poární knihy nebo jiné provozní
dokumentace.
Spalinovou cestu, na kterou je pøipojen spotøebiè paliv a která nebyla
v provozu od pøedchozí kontroly a èištìní déle, ne je doba níe uvedených lhùt
pro èištìní, není nutné do jejího opìtovného uvedení do provozu kontrolovat
a èistit. Kontrola a èištìní spalinové cesty se provede pøed opìtovným
uvedením spotøebièe paliv do provozu. Nepouívaný komín, který je v ústí
zabezpeèen proti vnikání dešové vody a je v místech pøipojení spotøebièe
paliv øádnì oznaèen tabulkou s nápisem „Mimo provoz“ nebo jiným vhodným
zpùsobem, nemusí být kontrolován a èištìn.
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Za sezónní provoz se povauje provoz spalinové cesty pro spotøebiè paliv po dobu
nepøesahující v souètu 6 mìsícù v kalendáøním roce.
U jednovrstvého (nevyvlokovaného) zdìného komína pro spotøebièe na plynná paliva
se lhùty kontrol a èištìní øídí lhùtami kontrol a èištìní spotøebièe na pevná paliva.
Pøi kontrolách a èištìní 2x roènì se tyto èinnosti provádí v pøimìøených èasových
odstupech, pøièem mezi jednotlivými kontrolami nebo èištìními nesmí uplynout
doba kratší 6 mìsícù.
Pøi kontrolách a èištìní 3x roènì se tyto èinnosti provádí v pøimìøených èasových
odstupech, pøièem mezi jednotlivými kontrolami nebo èištìními nesmí uplynout
doba kratší 4 mìsícù.
Pojistný (rezervní) komín pouívaný pro odvod spalin ze spotøebièe na pevná paliva
v pøípadech, kdy nelze zajistit topení jiným zpùsobem, se kontroluje a v pøípadì
potøeby i èistí nejménì 1x za rok.
Spalinová cesta urèená pro odvod spalin ze spotøebièe na pevná paliva slouícího
v ivnostenské provozovnì k pøípravì pokrmù se kontroluje a èistí nejménì 1x za dva
mìsíce.
Ve stavbì pro rodinnou rekreaci se kontrola a èištìní spalinové cesty provádí nejménì
1x za rok.
Èištìní spotøebièe na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW vèetnì je moné
provádìt svépomocí podle návodu výrobce, nejménì však 1x za rok, a to za podmínky,
e budou provádìny jejich pravidelné kontroly odbornì zpùsobilou osobou.

