Prevencia vzniku požiarov

!

Základné povinnosti pri prevádzkovaní vykurovacích telies:
• Fyzická osoba je povinná konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní vykurovacích telies,
používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom.
• Pravidelne kontrolujte svoje vykurovacie telesá (piecky) a dymovody. Poškodené vykurovacie telesá,
alebo ich chybné nainštalovanie môžu spôsobiť požiar.
• Vymeňte všetky opotrebované, staré alebo poškodené časti vykurovacieho telesa.
• Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola
a čistenie – najlepšie každé štyri mesiace (pri spaľovaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína,
čím prudko rastie nebezpečenstvo vzniku požiaru).
čím prudko rastie nebezpečenstvo vznietenia sadzí).
• Pri vykurovaní/varení nenechávajte bez dozoru vykurovacie telesá.
• Nedovoľte deťom hrať sa s/alebo v okolí vykurovacích telies.
• Nepokladajte horľavé predmety na/alebo do bezprostrednej blízkosti vykurovacích telies.
• Zakúpte si hasiaci prístroj vhodný na hasenie požiaru.

Fyzická osoba nesmie:
• Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
• Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku
tiesňového volania.

Priestupky:
•
pred požiarmi uložiť pokarhanie, alebo pokutu vo výške do 331 euro.
V te
1/ Zákon o ochrane pred požiarmi – Zákon č. 314/2001 Z.z.
2/ Predpis č. 401/2007 Z. z. - Vyhláška MV SR o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii
a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní
komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

AKO SPRÁVNE INŠTALOVAŤ PIECKU
A

dymovod

(napr. palivo, nábytok, šaty...)
• bezpečná vzdialenosť je 80 cm
• ak sa to nedá, použi nehorľavú
ochrannú clonu ako na obrázku
nehorľavá clona

B

Ak je piecka na horľavej podlahe
(drevo, koberec...)

dymovod

• daj pod celú piecku nehorľavú podložku tak, že pred
pieckou bude prečnievať aspoň 30 cm

nehorľavá podložka

C

Pri prestupe dymovodu cez horľavú stenu
či strop postupuj podľa nákresu
izolačná výplň I. (nehorľavá, napríklad sklené vlákno)
ružica
ochranná rúra (nehorľavá, nekovová)
izolačná výplň II. (nehorľavá, napríklad výmazová hmota na kachle)
dymovod
krycia doska (nehorľavá, nekovová)
stena

