Příloha č. 2

Návod na topení v kamnech v chatě TOM na Kravím Dole
1. Nechcete-li (zejména v chladném období) několik hodin čekat na příjemně rozpálená
kamínka, zapomeňte na moderní úsporné (a ekologičtější) postupy zapalování shora, které
dnes doporučují výrobci krbů a krbových kamen.
2. Na rošt vložte zmuchlaný papír, na něj jemné třísky a na ně hrubší třísky (přibližně o
průměru prstu dospělé ruky) v množství kolik unesete mezi dlaněmi. Mějte připraveno další
palivo na následné přiložení, které by již mělo být hrubší.
3. Zavřete horní (přikládací) dvířka, abyste minimalizovali kouření do místnosti, zejména při
studeném komínu.
4. Zapalte papír na roštu a ZAKLAPNĚTE ROŠTOVOU KLAPKU TOPENIŠTĚ ZA OZUB . Tato klapka musí být
při topení zavřená, aby žhavé uhlíky nevypadávaly na podlahu – NEBEZPEČÍ POŽÁRU!!!
5. Jakmile se komín zahřeje a začne táhnout (nekouří do místnosti), přikládáme hrubší palivo.
Úsporný režim
6. Když kamna dosáhnou provozní teploty a je na roštu dostatek řežavých uhlíků, zavřete
dvířka popelníku (= spodní dvířka) a přikládejte nejhrubší kusy.
Při nejúspornějším režimu je přístup vzduchu otočným regulátorem ve spodních dvířkách
zcela uzavřen a ze žhnoucího paliva získáváme maximum energie. V opačném případě – při
otevřených spodních dvířkách - palivo během krátké doby vyhoří a jediným významnějším
efektem kromě enormní spotřeby paliva je rozžhavený kouřovod a komín.
Přívod sekundárního vzduchu se reguluje otočným uzávěrem v horních dvířkách a na rozdíl
od spodních dvířek jej obvykle necháváme otevřený.
Čištění kamen
7. Kamna čistíme v ideálním případě studená, snížíme tím víření teplého popela.
8. Roštovou klapku otevřeme nadzvednutím na straně ozubu, který ji zajišťuje proti otevření.
9. Popel nahrneme do vysunutého plechového popelníku a je-li vychladlý a neobsahuje-li jiný
odpad, můžeme jej rozptýlit na kraji lesa.

ZÁSADY:
Do kamen necpeme kusy, které tam bez použití násilí nevlezou – vydroluje se vyzdívka.
Třísky a tenčí kusy na rozdělávání ohně štípeme venku, NE v místnostech, kde praská
podklad kamen a ničí se podlaha.
Kamna nejsou určena k topení koksem – škváry se připékají k šamotu a poškozují vyzdívku.

