
Stavíme, bydlíme...
STRANA 18

  Nová služba: TV2GO 

a Interaktivní televize 

  Plaťte jen za to, 
co opravdu sledujete – 
nová programová nabídka 

kabelové a interaktivní 

televize a TV2GO  

  Velký počet HD kanálů již  
v základní nabídce

  Cena již od 150 Kč/měsíc

 Opět zrychlujeme!

  Neustále rozšiřujeme 
pokrytí optickou sítí

  Stabilní, spolehlivé 
a rychlé připojení bez 
limitů

  Nepřetržitý dohled nad sítí

  Bezplatný pronájem 
zařízení

  Po čertech rychlý internet

až 200 Mb/s

.cz
po čertech rychlý internet, kabelová 
a interaktivní televize, TV2GO

Více o našich službách na www.satt.cz

internet televize

info@satt.cz

Okružní 11

591 01 Ždár nad Sázavou

Vratislavovo nám. 12 (budova polikliniky 2. nadzemní podlaží, mezipatro), 

592 31 Nové Město na Moravě

+420 566 654 844

Mnohdy banální drobnosti, které mohou 
být příčinou požáru u nás doma. Třeba 
sušení dřeva u kotle, postarší přístroje v 
režimu standby, či více přístrojů s nárazo-
vým odběrem v jediné elektrické zásuvce... 

 Lenka Kopčáková

Na co si dát doma pozor a v čem být obezřet-
ní, dnes pro ŽN radí žďárský vyšetřovatel požárů 
HZS Kraje Vysočina, por. Ing. Tomáš Poul, DiS.

Požáry od topidel
Nejčastější jsou v domácnostech dle jeho zku-

šeností požáry od topidel. Dnes se lidé v rámci 
úspor vrací k pevným palivům a stačí, že v kotelně 
nedodrží dostatečnou vzdálenost uložených hoř-
lavých věcí od kotle. 

„Mají např. u kotle připravené dřevo a papír na 
zátop nebo poblíž suší dřevo… Většinou je příčinou 
požáru nepořádek a různorodý materiál,“ konstatu-
je vyšetřovatel. 

Lidé prý také ve snaze šetřit palivo oheň tzv. škr-
tí a kotel začne dehtovat. „A pak stačí aby kotel 
trochu víc rozžhavili a saze ve spalinových cestách 
se vznítí,“ říká. To pak na nás sousedi klepou, že z 
našeho komína vyšlehl oheň nebo sami uslyšíme 
hučení v komíně.

Pozvat kominíka musíme
Majitel domu má povinnost minimálně jed-

nou za rok přizvat kominíka k vyčištění komína. 
Kominík také zkontroluje stav hořlavé konstrukce 

kolem pláště komínového tělesa. Nejméně 5 cm 
od pláště komína by neměl být žádný hořlavý 
materiál.

Majitel o kontrole obdrží důležitý doklad. 
Mimo to bychom měli alespoň třikrát do roka 

provést vyčištění komína a spalinových cest své-
pomocí. Když pak náhodou dojde k požáru kvůli 
vznícení sazí, je pro nás důležité zdokladování, že 
u nás kominík byl. 

Vynášení žhavého popele
Další příčinou požáru je vynášení nevychladlé-

ho popela. „Dřív měli všichni plechové popelnice, ale 
s dobou plynofi kace došlo k jejich výměně za plasto-
vé nádoby,“ uvádí Poul. Jenže lidé dál nevychladlý 
popel sypají i do plastové nádoby. 

„Ani když necháme popel stát den v plechové nádo-
bě, nemáme jistotu, že dostatečně zchladl. Může v 
něm zůstat ještě žhavý větší kousek a jakmile popel 
vysypeme mezi komunální odpad, může dojít k zaho-
ření,“ varuje hasič. 

To samé, když uklízíme zbytky dřevěného uhlí 
po grilování. Již mnohokrát vzplál kompost, kam 
s oblibou popel sypeme. 

Spálené jídlo a olej
Někdy se nám podaří jídlo spálit na škvarek. 

Když jsme doma, náš nos nás probudí i z nej-
hlubšího spánku. Horší, když odejdeme třeba na 
kafíčko k sousedce. Také můžeme zapomenout 
vypnout ploténku po smažení a rozpálená pánev s 
olejem se po chvíli vznítí. 

„Plamen z hořícího jídla rychle přeskočí na diges-
toř s plastovými prvky, které začnou hořet a požár se 
následně rozšíří na kuchyňskou linku,“ konstatuje  
T. Poul. 

Oblíbené dekorační svíčky
Častou příčinou požáru je dekorační svíčka, 

mnohdy stojící na hořlavém materiálu. Lidé si je 
večer zapálí a usnou. Kolem Vánoc to jsou zase 
adventní věnce.  (Pokračování na str. 23)

VYŠETŘOVATEL požárů Tomáš Poul ze žďárské sta-
nice HZS Kraje Vysočina. Foto: Lenka Kopčáková

Znáte požární rizika u vás doma?


