Důležité informace k topnému období a
doporučení našim občanům obecním úřadem
Aby bylo pouze teplo, a hořelo jen tam, kde hořet má, aneb kde chybí prevence, hasiči už
moc nepomohou, jen hasí.
Topidla či jiné spotřebiče pokud nejsou správně používány, umístěny a obsluhovány,
bývají nezřídka příčinou vzniku požárů, jak vykazují statistiky za loňské topné období.
Z tohoto důvodu doporučujeme všem občanům, dodržet několik rad, které povedou k tomu,
aby ve vašich domovech bylo opravdu pouze teplo a hořelo jen tam, kde hořet má.
 Podle druhu prostoru zvolit správně druh topidla a pro správnou funkci topidla
zajistit jeho odborné připojení, přičemž správnost tohoto úkonu je dobré ověřit
písemnou formou a to revizní zprávou.
 Zajistit u topidel na pevná paliva dostatečný přívod vzduchu a současně odvést spaliny
do volného prostoru – většinou do komína. Správné připojení odvodu spalin od topidel
podléhá revizi komínů, případně posouzení kouřové cesty.
 Důležitým momentem je dodržet výrobcem stanovené bezpečné vzdálenosti od
hořlavých předmětů, neboť jejich dodržení je důležité pro zabránění vzniku požáru
vlivem sálavého tepla.
 Nezanedbatelnou součástí bezpečného používání topidla je zajištění nehořlavých
podložek, případně nehořlavé podlahy v místě, kde se topidlo nachází. Rozměry těchto
nehořlavých podložek či velikosti přesahů od stěn jsou určeny ČSN 061008.
 Velice důležité je dodržovat návod k obsluze topidla, ať se jedná o plynová, elektrická
či na pevná paliva. Veškerá opatření uvedená v návodu k obsluze je důležité
respektovat.
 Doporučujeme všem uživatelům topidel, jakéhokoliv druhu, používat pouze schválená
topidla, kdy výrobce je povinen garantovat správnou a bezpečnou funkci topidla.
 V neposlední řadě je třeba věnovat pozornost čištění komínů, kdy četnost těchto úkonů
je dána vyhláškou č. 11/ 1981 Sb.a její novelou č. 34/2016 Sb. platnou od 29.1.2016,
která stanoví způsob kontroly spalinových cest a odtahů a v příloze stanoví pro
spotřebiče do 50 kW při sezonním provozu čištění spalinové cesty 2x za rok a kontrolu
spalinové cesty 1x za rok. U plynových topidel s výkonem do 50kw je stanoveno čištění
spalinové cesty 1x za rok a kontrola 1x za rok. U spotřebičů nad 50kw na pevná
paliva je stanoveno čištění a kontrola spalinové cesty, bez ohledu na to, zda se jedná o
celoroční nebo sezonní provoz, čištění a kontrola spalinové cesty 2x za rok a vědět to,
že dodržování termínů k čištění komínů je povinností každého uživatele topidel.
Tento článek, by se měl stát jakýmsi malým návodem, co udělat pro to, aby v průběhu
topného období a zimy, bylo skutečně teplo a hořelo jen tam, kde hořet má.
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