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Hasiči věří, že nová vyhláška
donutí lidi kontrolovat komíny
Špatně vymetené komíny zavinily za víkend v
Libereckém kraji pět požárů. Hasiči už netrpělivě
čekají na dopad nové vyhlášky, podle které musí
majitelé nechat komíny každý rok zkontrolovat.
» Pokračování ze strany B1
„Od nevyčištěných komínů mohou vzniknout závažné požáry, ne
vždy oheň vyhoří v komíně. Když
je pak komínové těleso naprasklé,
oheň se pak může snadno rozšířit.
Problémy se zvyšují na začátku
topné sezony nebo když udeří silné mrazy,“ varovala mluvčí Michalíčková.
Samotní kominíci nejsou v názo-
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ru na přínos novely jednotní. „Čištění každý oddaluje, majitelé se budou stejně rozhodovat, jestli jim to
projde a s pozváním kominíka budou váhat i tak,“ myslí si liberecký
kominík Bohuslav Bartoníček. Podle něj se celá řada majitelů snaží
podvádět. Tvrdí, že komín nechávají pravidelně čistit, i když to není
pravda. „Ty, co se snaží fixlovat, neodradí ani nová vyhláška,“ myslí si

kominík. Zároveň je přesvědčen,
že bude mít méně práce a v důsledku toho budou jeho výdělky nižší.
„Když počítám jednou za rok vyčištění, prohlídku a sepsání protokolu, tak je to pro mě nerentabilní,“
uvedl.
„Hodně lidí si bude komíny čistit svépomocí, nám ale zase přibude odborná práce. Kontroly pomocí moderních technologií, které si
nemohou dělat lidé sami. Zdražovat ale nebudeme, služby zůstanou stejné,“ domnívá se jablonecký kominík Jan Doležal.
Ceny, které si oslovení kominíci
za vyčištění a prohlídku účtují, se
pohybují zhruba od 600 do 900 ko-

run. Liší se třeba podle druhu zařízení a zvýšit je mohou i další náklady, které kominíkům vznikají. Kominíci zatím podle svých slov nehlásí, že by byl o jejich prohlídky
větší zájem. „Je to jen jednou za
rok. Dřív to bylo třeba dvakrát, takže teď půjdeme dolů,“ potvrdil Jiří
Pospíšil ze Smržovky na Jablonecku.
„Někteří zákazníci asi ubudou,
pečlivější lidé si ale zase nechají dělat revize. Ceny budou stejné, jen
za posudek si budu účtovat dvě stě
korun. Když ho někdo nebude
chtít, dám mu jen potvrzení o vymetení komína,“ přiblížil Milan
Skalický, kominík z Lažan.

Doba objednání závisí na ročním období. Teď může být týden,
na začátku podzimu i delší. „Osobně si myslím, že si revizi nechají
častěji dělat lidé, kteří jsou pojištění. Ti, co vyčištění odsouvali, v
tom budou asi pokračovat,“ míní
kominík z Jablonecka Pavel Pilz.
Také další kominíci si myslí, že
ne každý majitel domu bude prohlídku a protokol vyžadovat. „Vydali nařízení, ale nikdo to nebude
kontrolovat. Tak lidi řeknou, že to
nepotřebují. Chtít to budou ti, kteří mají pojištěné baráky,“ myslí si
kominík Jiří Martinovský z Hrádku
nad Nisou.
Adam Pluhař
s využitím ČTK

Kominictví už není jen štětka a žebřík, je to věda

Jiří Martinovský
Jiří Martinovský, Liberecká 364,
463 34 Hrádek nad Nisou
Telefon: 482 723 319, 721 006 813
E-mail: 482723319@iol.cz
čištění 300,- Kč (dle náročnosti)
zpráva o provedení kontroly 600,Kč, v okrese Liberec se cesta
neúčtuje, nutno objednat předem

Michal Malý
Mánesova 259, 472 01 Doksy
Telefon: 728 272 900, 606 107 498
E-mail: kominikmaly@seznam.cz
čištění 200,- až 300,-Kč s dopravou
v rámci města, zpráva o provedení
kontroly 300,- až 500,- Kč dle
náročnosti, mimo město 4,- až 5,Kč/km, čekací lhůta 1 až 2 týdny
Miloň Podobský
http://www.flores.cz
Dobrovského 422/12
460 01 Liberec II – Nové Město
Telefon: 486 131 092, 603 776 150
E-mail: flores@volny.cz
čištění 420,-Kč s dopravou v rámci
města, zpráva o provedení kontroly
840,- Kč/ za 1 spalinovou cestu
mimo Liberec 10,- Kč/km, čekací
lhůta do 10 dnů

INZERCE

Tipy na kominíky
Ceny u vybraných kominíků v
Libereckém kraji jsou pouze
přibližné a orientační. Vždy záleží
na náročnosti a konkrétních
podmínkách.
Miroslav Bajcar
Dolní Maxov 52, 468 44 Josefův
Důl, telefon: 602 651 872
E-mail: mira.bajcar@seznam.cz
čištění 250,- až 350,- Kč (dle
náročnosti)
zpráva o provedení kontroly 500,Kč, do 10 km se cesta neúčtuje,
nutno objednat předem
Komíny Florian
Husova 356 / 33, 460 01 Liberec 1
Telefon: 485 108 505, 485 106 084
E-mail: kominy@iol.cz
čištění 360,- Kč (dle náročnosti)
zpráva o provedení kontroly 840,Kč, do 20 km se cesta neúčtuje,
nutno objednat předem
Jiří Přenosil
Budyšínská 2536, 470 06 Česká
Lípa
Telefon: 774 999 655
E-mail: prenda2@seznam.cz
čištění 300,- Kč (dle náročnosti)
zpráva o provedení kontroly 500,Kč, na území města se cesta
neúčtuje, dále 8,- Kč/km, čekací
lhůta týden až měsíc
KomínSOS., s. r. o.
http://www.kominsos.cz
Roztocká 979, 514 01 Jilemnice
Telefon: 481 543 122
E-mail: info@kominsos.cz
čištění 300,- až 500,- Kč (dle
náročnosti)
zpráva o provedení kontroly 1000,až 1500,- Kč, na území města se
cesta neúčtuje, nutno objednat
předem

Jiří Pospíšil
Adresa: Jiří Pospíšil, Luční 56, 468
51 Smržovka, telefon: 728 761 556
E-mail: kominik.smrz@razdva.cz
čištění 300,- Kč (dle náročnosti) +
12,- Kč/km, zpráva o provedení
kontroly 600,- Kč
nutno objednat předem
Josef Machačný
Kunratice u Cvikova 393,
http://www.kominictvi.ic.cz
Telefon: 731 009 252
E-mail: machacny.j@seznam.cz
čištění 250,-Kč, zpráva o provedení
kontroly 500,- včetně základního
čištění, do 10 km cesta zdarma, dále
5,- Kč/km, čekací lhůta 2 až 3 dny
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Bohumil Aron
Janov nad Nisou – Hraničná 243
Telefon: 483 380 083, 606 544 675
E-mail:
janovskykominik@centrum.cz
čištění 300,- Kč (dle náročnosti)
zpráva o provedení kontroly 500,Kč, na území města se cesta
neúčtuje, dále 8,- Kč/km, čekací
lhůta týden až měsíc

Ctí staleté řemeslo Jablonecký kominík Jan Doležal nosí tradiční stejnokroj. Stejně jako jeho otec tak ctí tradici.
JABLONEC NAD NISOU (ad) Myslíte,
že dnešní kominíci jen procházejí
se štětkou přes rameno vesnicí, zvoní u dveří a nabízejí vyčištění komína? Kdeže! Čištění komínů je jen
zlomek jejich práce.
Měří také spaliny, mají na starost
revize nebo radí s vytápěním nebo
stavbou komínů. Ale tradiční stejnokroj nosí. Nebo aspoň ti, kteří ctí
staleté řemeslo. A jablonecký kominík Jan Doležal takový je. Stejně
jako jeho otec.
„Je nás málo, co ještě nosí kominické uniformy. S otcem v ní ale
chodíme, patří to k tomu řemeslu.
Osobně bych neměl k někomu, kdo
by mi přišel do domu jen s montérkami, důvěru. Navíc je to tradice,“
říká Jan Doležal. I v době mobilů
prý stále mezi lidmi žije starodávná
pověra o kominících a štěstí. „Buď

si sahají, nebo si berou do ruky svoje knoflíky. To ještě pořád funguje.
Je to věc, kterou ještě nikdo nezpoplatnil a v povědomí lidí žije,“ směje se kominík.

Kominictví už je
docela čistá práce
V době měření emisí moderními
přístroji je už prý i kominictví poměrně čistá práce. A také doslova
věda. Správný kominík se prý začíná učit znovu hned poté, co opustí
školu. A vlastně nikdy s učením nepřestane.
„Musíme mít nastudované zákony. Máme stále nové normy, přizpůsobujeme se evropské legislativě.
Zpracovávám třeba i posudky pro
policii, když je někde nějaká otrava
od topení a podobně. Kdo chce dělat kominíka ze dne na den, nemá

šanci. Doba pokročila, už to není
jen štětka a žebřík, ale moderní řemeslo.“
Nejvíc práce prý mají kominíci
na podzim. Naopak od ledna do
března o jejich služby býval jen minimální zájem. Teď se to ale podle
Doležala mění. „Práce máme pořád
dost,“ pochvaluje si jablonecký kominík. Navzdory tomu, že si obrovské množství lidí komíny čistí
samo. „Teď už si lidé mohou čistit
komíny do padesáti kilowatt svépomocí, zkontrolovat je ale vždy musí
odborník,“ přiblížil kominík a dodal: „Hodně lidí si myslí, že za to
máme velké peníze. Tak to ale není.
Navíc, pokud lidem vystavíme potvrzení, přebíráme za jejich komíny
odpovědnost.“
Lidé se kvůli nevyčištěnému komínu mohou buď přiotrávit, nebo

Foto: Bořivoj Černý, MF DNES

dojde k požáru. „Když navrhnete
špatně komín nebo dáte revizi na
špatnou spalinovou cestu a někdo
se otráví, tak to padá na vaši hlavu.
Člověk proto musí být pořád ostražitý a přísný. Rozhodně neexistuje,
abych napsal revizní zprávy v hospodě za půllitr piva,“ říká Doležal.
Nové nařízení vlády nastavuje, za
jakých podmínek se má provádět
čištění komínů. Zatímco dříve byli
lidé povinni dodržovat pravidelné
kontroly a čištění, nyní se četnost
snížila. Přizpůsobila se době. „Dřív
byl ale kominík povinen jen vyčistit
komín a nezajímalo ho napojení
spotřebiče a podobně. Novelou se
ale už musí kontrolovat kompletní
spalinová cesta od napojení spotřebiče až k ústí komínu. Pro zákazníky
je to záruka bezpečného provozu,“
uzavřel kominík.

Vaším objektivem

Závody lyžařů
tažených koňmi
MF DNES přináší fotografie čtenáře Oldřicha Horáka z víkendového
1. ročníku horseskijöringu, tedy závodů lyžařů tažených koňmi v Martinicích v Krkonoších. Premiéra závodu se vydařila také díky nádhernému slunečnému počasí.
Oldřich Horák
http://oldahorak.rajce.idnes.cz

Bohuslav Bartoníček
Na Bojišti 177/1, 460 07 Liberec IX
– Janův Důl
Telefon: 485 152 490, 733 208 054
E-mail: bartkomin@seznam.cz
čištění 300,- až 400,-Kč s
dopravou v rámci města
zpráva o provedení kontroly 300,Kč/za 1 spalinovou cestu
mimo Liberec 8,- až 9,- Kč/km,
čekací lhůta do 10 dnů
Jan Doležal
http://www.kominictvi.com
Jan Doležal, Vilová 2835/3, 466 01
Jablonec nad Nisou
Telefon: 483 711 997, 777 198 763
E-mail:
kominikdolezal@centrum.cz
čištění 300,- Kč (dle náročnosti)
zpráva o provedení kontroly 600,Kč, v okrese Jablonec n. N. se cesta
neúčtuje, nutno objednat předem

