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Tyto technické podmínky platí pro soupravu kominického vybavení (dále jen „vybavení“),
používanou hasiči při zásahu.
1) Součástí soupravy je vybavení uvedené v tabulce. Uvedené druhy, počty a parametry
vybavení jsou stanoveny jako minimální.

Poř. Název položky
číslo

Počet
ks

1.

lopatka kovová úzká, rozměry 425 x 105 mm ("uhelka")

1

2.

strojek kominický provlékací Ø130 – 230 mm se závažím o hmotnosti 1
kg

1

3.

řetěz nerezový svařovaný dlouhočlánkový, průměr 3 mm, vnitřní délka
článku 26 mm, vnitřní šířka článku 12 mm, délka 20 m*

1

4.

karabina ocelová 90/8 mm

2

5.

rukavice proti tepelným rizikům do 600°C, velikost 10

1

6.

klíč kominický hvězdicový se čtyřhranem

1

7.

zrcátko kominické s kloubem a teleskopickou tyčí

1

8.

sirná svíce

4

9.

pádové závaží hmotnost 4 kg

1

10.

kominická šorna

1

11.

kbelík kovový objem 10 l

1

2) V soupravě nejsou povinné takové položky výbavy, které jsou součástí příslušenství
požární techniky, na které je souprava umístěna.

*

Tuto položku lze nahradit ocelovým lankem s provlékacími očky na obou koncích, které bude mít danou délku a obdobnou nebo větší pevnost.
Tuto položku lze nahradit jinou vhodnou kovovou nádobou s nejméně stejným objemem, kterou lze použít na vynášení žhavého popela a
která může rovněž sloužit jako přepravní obal pro soupravu kominického vybavení.
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3) Souprava je uložena ve vhodném přepravním obalu (skříňka nebo přepravka).
4) Přepravní obal je na vnější ploše opatřen nápisem „KOMINICKÉ VYBAVENÍ“. Nápis je
na přepravním obalu umístěn tak, aby byl viditelný i uložení obalu do požární techniky.
Výška písma je nejméně 20 mm.
5) Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní
jména, zvláštní označení podniků, výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí
pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory,
umožňuje se použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.

