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Oxid uhelnatý zabíjí…
Oxid uhelnatý je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při nedokonalém spalování a jeho nebezpečí je
v tom, že je neviditelný a bez zápachu. Vdechováním se váže na červené krevní barvivo a blokuje tak
schopnost krve vázat a přenášet kyslík. Prvními příznaky otravy je obvykle bolest hlavy, nevolnost,
závrať, malátnost a zmatenost. U postiženého je typické třešňové zbarvení kůže a sliznic. Už
koncentrace 0,05%, tj. 500 ppm, nebo asi 450 mg CO/m³ může zablokovat funkci u 50%hemoglobinu
s následným kolapsem a smrtí.
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A proč na tento problém upozorňují hasiči? U různých případů se setkáváme s tím, že lidé nemají
zkontrolované a dobře vyčištěné komíny, ani zkontrolované a seřízené tepelné spotřebiče. Je možné,
že si mnozí lidé ani neuvědomují, co vše by měli pro své zdraví a zdraví svých blízkých udělat. Proto
zde předkládáme několik rad:
· Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty kontroly plynových spotřebičů (jednou ročně podle
NV č. 378/2001 Sb. a vyhl. č. 48/82 Sb.). Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při
samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě. Uživatelé plynového kotle musí minimálně
jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí
pojistkového ventilu či termostatu konče.
· Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu. U některých druhů
topidel (např. u karmy) hrozí v případě nedostatečného odvětrání otrava oxidem uhelnatým.
· Každé topidlo a komín je konstruováno na určitý druh paliva a jeho používání je nutné
dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu paliva na druhý (např. z plynového vytápění na topení
dřevem), vždy si nechte u odborníků zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu vhodný.
· Nesmírně důležité je nechat si pravidelně čistit komín a kontrolovat jeho technický stav.
Nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a
následný otevřený požár nebo otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým. Pro ještě přijatelné zajištění
bezpečnosti byste měli provést čištění a kontroly komínů a topidel alespoň před začátkem
topné sezóny a po jejím skončení.
· Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépomocí, lepší je se spolehnout na
odborníky – kominíky. Ti by měli provést revizi komínu i v případě, že se chystáte ke komínu připojit
jakýkoliv spotřebič, nebo chcete změnit druh paliva.
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· U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů tak předepsaného tahu komína.
Mnoha neštěstím může zabránit to, když si sami zkontrolujete, zda máte řádně upevněný kouřovod,
zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek.
Uživatel je povinen zajistit pravidelné odborné revize a kontroly stavu spotřebičů nebo čištění a
kontroly komínů podle jednotlivých typů tepelných spotřebičů. Zatímco u elektrických spotřebičů
můžete leccos zkontrolovat sami (např. přívodní šňůry, zásuvky i dimenzování pojistek proti
případnému zkratu), pravidelnou prohlídku u tepelných spotřebičů na plyn a revizi komínu
ponechejte raději na odborníkovi.
Zapamatujte si: Za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu.
Povinnosti majitelů, správců a uživatelů budov a dalších objektů i uživatelů spotřebičů paliv ve
vztahu k čištění komínů jsou vymezeny zvláštním předpisem, kterým je vyhláška Ministerstva vnitra
č. 111/1981 Sb. o čištění komínů a ČSN 73 4205 Komíny.
Upozornění: Při jakýchkoliv i drobných stavebních úpravách (např. výměna dveří, oken apod.) je
třeba mít na paměti, že každý spotřebič, ve kterém dochází ke spalování paliva, musí mít zajištěný
i přívod vzduchu. Při nesprávné údržbě nebo provozování tepelného spotřebiče může vznikat
nedokonalým spalováním oxid uhelnatý. A že může zabíjet, to jsme si řekli hned na začátku.
Doporučení: Kromě prevence v podobě pravidelných kontrol a revizí investujte několik set korun do
vašeho bezpečného života a pořiďte si detektor oxidu uhelnatého (nejlevnější seženete na internetu
už od 260 Kč).
To není mnoho za záchranu života, co říkáte?
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