
Vykurovacia sezóna je už v plnom prúde alebo „ vitaj kominár“ 
 

     Vykurovacia sezóna odštartovala a tak každý komín by už mal byť v tomto čase 

prekontrolovaný a vyčistený. 

Práve v jesennom a zimnom období zaznamenávame zvýšený počet požiarov rodinných 

domov a bytov. Viac ako 60 percent z nich každoročne zapríčiní zanedbaný technický stav 

alebo neodborná či nekvalitná inštalácia krbov, piecok a komínov. Veľký počet požiarov 

vzniká práve od nedostatočne odizolovaného komína. 

Komínové teleso je rizikovým miestom v dome. Nedôslednou kontrolou komínového telesa 

môže ľahko dôjsť k vyhoreniu domu či otravám spalinami.  

Čo  treba urobiť : 

    

  zabezpečiť pravidelné čistenie komína  

 zabezpečiť odborné preskúšanie kmína pred 

pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho 

spotrebiča palív na ústredný, alebo etážový zdroj 

tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných 

úpravách na telese komína 

Ako na to ? 

Odborné preskúšanie komína môže urobiť len odborne 

spôsobilá osoba teda kominár. 

Avšak komín si občania môžu čistiť sami ale z času na čas je 

dobré dať ho skontrolovať kominárovi. Pravidelné vymetanie 

sadzí v komíne a vyberanie pevných usadenín je 

samozrejmosťou rovnako ako kontrola technického stavu. 

Niekedy aj malá nečistota v komíne spôsobí veľké nepríjemnosti. 

Rady čo robiť, ak začne horieť v komíne : 

 V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte zachovať rozvahu. Chráňte najprv 

život a zdravie, až potom majetok. 

  Požiar ihneď ohláste Hasičskému a záchrannému zboru na tiesňovú linku 150 alebo 

112.  

 Ak je to možné, urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti komínového 

telesa resp. vykurovacieho spotrebiča a vypnite prívod energií. 

 Požiar sadzí v komíne nikdy nehaste vodou (mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu alebo 

dokonca výbuchu).  

 Na zrazenie a uhasenie horiacich sadzí v komíne je možné použiť suchý piesok 

A na záver niekoľko pravidiel, zásad a odporúčaní, na ktoré počas vykurovacieho obdobia 

nezabúdajte: 

  dodržiavajte návody na obsluhu, 

  dbajte na to, aby vykurovacie spotrebiče - sporáky, pece a pod. boli umiestnené na 

nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových 

prieduchov, 

  nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch,  

 neskladujte a nesušte v blízkosti vykurovacích spotrebičov horľavé materiály; ak je už 

nevyhnutné sušiť horľavý materiál v blízkosti spotrebiča nenechávajte ho bez dozoru,  

 popol z vykurovacích telies ukladajte do nehorľavých nádob s uzatvárateľným vekom,  

 dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie tuhých, kvapalných a 

plynných palív. 

OR HaZZ v Kežmarku, pplk. Ing. Jana Kolodzejová 


