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TOPNÁ SEZÓNA

Se zahájením topné sezony se začaly i letos zvyšovat obavy hasičů z požárů vznikajících 
nedbalostí, či neznalostí základních věcí, při vytápění. Nejčastěji dochází ke vzniku požáru 
z důvodu nedodržení bezpečné vzdálenosti od topidla, kdy hořlavé materiály byly umístěny 
v bezprostřední blízkosti jeho sálavé plochy, nebo bylo topidlo s otevřenými dvířky necháno 
bez dozoru. Není ani výjimkou, když je přenosné 
topidlo umístěno v blízkosti závěsů, záclon, křesel
nebo sedací soupravy. Této ledabylosti pak může 
člověk, jenž takto, nebo podobně požár založí, 
litovat. Může dostat peněžitou pokutu až do výše 
25 tisíc korun. 

Pro to by se měli by dodržovat zásady a zákazy 
platící pro toto období. Je zakázáno používat při 
zatápění hořlavé kapaliny (mimo spotřebiče na 
kapalná paliva), zasahovat do konstrukce topidel 
a spotřebičů, či používat jiný druh paliva než 
stanovil výrobce spotřebiče. Pozor zejména u krbových kamen na dřevo, nelze používat 
např. uhlí. Naopak důraz klade na to, aby se lidé před instalací topného spotřebiče seznámili 
a striktně se drželi návodu výrobce.

Problémy můžou způsobovat především spotřebiče připojené ke komínu. První věc, kterou 
by takto vytápějící měli udělat, je nechat si překontrolovat komín odborníkem. Dále zajistěte 
stabilní upevnění a celistvost kouřovodu, spolehlivé uzavření komínových dvířek a uložení 
hořlavých předmětů minimálně ve vzdálenosti jednoho metru od komínového tělesa.

Proto s blížící se zimou je třeba ještě připomenout a upozornit, že žhavý a teplý popel do 
plastových ani kovových popelnic nepatří. I když se může zdát, že popel už není žhavý, 
v kontejneru se akumuluje teplo, které roztaví plastovou nádobu a může způsobit požár.

Takto může klidně docházet k požárům fasád rodinných domů, přístavků, hospodářských 
stavení a dalších objektů, či případně zaparkovaných motorových vozidel v jejich blízkosti. 
V případě, že se žhavý popel dostane do svozového vozu na odpad, zase může snadno 
začít hořet uvnitř vozu a mohou vzniknout vysoké škody. Pro bezpečnou manipulaci s 
popelem je potřeba nechat jej zcela vychladnout, popel může žhnout i několik dní. Uložit jej 
lze do nehořlavých nádob, například z kovu, které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné 
v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. 
Do kontejnerů na odpad lze pak popel umístit až po několika dnech, kdy už bude vyhaslý a 
studený.
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