Stavíme
kachlová
kamna
DoslouŽi|a
vámstarákamna?
mítdomapěkně
Chcete
teploučko
přitom
pří|iš
mnoho
a nespotřebovat
pa|iva?
Postavte
si kach|ová
kamna
v|astníma
rukama!

Íormuz p|echunebodřeva,
Nejptveinsta|ujeme
kterávytvoříkobku(v|evo)'
do nížse ukládá
dřevo.Současně
stavíme
spodnířadukachlí'
jednot|ivé
kachlespojujeme
tzv.,,očkovánim...

Přesnýpostupočkování
najdetev odborné
' |iteratuřeo kamnecha krbech.Lzepoužít
rovněŽdřevěnýchIatěk'jimižzabezpečujem
nestabiIní
kachIe'Prostorohraničený
kachIemi
postupně
vyplňujeme
cih|ami.
irrl t,)
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Přik|ádací
a popeIníková
dvířka
zabudujeme
v potřebné
výšce.
Formaje vyzděnacih|ami.

Dokončíme
integracikobky
a dvířek.

Nadkobkuinstalujeme
troubu.

poh|ed
Boční
nauIožení
trouby.
Podtroubu
budeproudit
horký
vzduch.

Našamotové
cih|ypo|ožíme
rošt'

Nadroštpaknasadíme
rám'

Dorámunasadíme
Že|ezné
nebo
p|áty.Pokudchcemeob|o|itinové
žitkach|emi
i zed'nadp|otnou,
vybouráme
nadni omítku.

Dá|eobestavujeme
troubu
kachlemi.

zděřna komín.
Vybouráme

Zbýváuž
jen provést
závěrečnou
izolacispár
(např.akry.
látem).

Co ke stavbě kachlových kamen potřebujete:
Kaclrle (početpodle velikqsti kamen, cena
l50+00 Kč za kus), přikládací a popelníková
kamnová dvířka (např. s kováním)' (nerezovou) troubu, rám na kamna, litinové pláty'
cihly, šamotovécihly' písek, maltu, kamnářskou hlínu, příslušnénástroje, mi. kotoučovou
řezačku na kachle. Počítejtes celkovými výda.
šamotové ii cca 20 000-30 000 Kč.
Natroubunak|ademe
PS' Upozorňujeme předem a očas, že toto
komínovou
cih|ya zabudujeme
ji pos|edním je próce pro oprazsdu šikoonéa zkušenékutily
rourua.obestavíme
patremkachlía kamnaukončíme a že bez odborné literatury se nejspíš neobejdete.
římsou.

Kamnajsouhotova.Nechteje nejméně
14dní
proschnout,
pakv nichpostupnězačněte
topit.
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f)řed prvním zprovozněním sporiíku musíI me po proh|ídcepřistoupit k jeho vyčiště.
ní. Sporák bývá po delším používánízevnítj
zanesený sazemi a popílkem. Bez dobréhovy.
čištěnísporáku nemůžemezjistit, zda funguje,
a také neodhalíme případné vnitřni závady,
kteréjsou ukryty pod vrstvou sazí.
Sporakje nutnévyčistit i předjeho případnými opravami a před rozebráním, protože saze
a popílek by silně ztižily možnostjakékoliv
práce. Doba, kdy sporaky čistili odborníci,
kominíci nebo kamnáři, je bohužel pryč.
Musíme si tedy pomoci většinou sami'
Nejprve, pokud je kuchyň vybavena nábytkem, vše dobře přikryjeme. Saze silně práší,

sporáku odcházeji poměrně chladné spaliny,
usazujíse v něm saze i popílekhlavně v místech, kde spaliny chladnou nebo kde dochází
ke zlomu tahu' V praxi to znamená, že se popílek nejvíce usazuje pod pečicími troubami,
na pÍepážkáchuvnitř sporáku, a takév kouřových rourách, kteréjsou výruzné och|azovány
vzduchem.
Kouřové roury sporáku s kobkou jsou často
dlouhéněkolikmetru ajsou zavěšenyod sporáku ke komínu.Roury opatmě sejmeme a vyčistímeje. Část kouřové roury která je napojena
na |itinovénebo plechovó hrdlo přímo z kobky,
lzepodelšímpoužívénisporákujenobtížněvyjmout. Při pokusu o násilnévytrženímůŽedojít

Dvoukomoroý sporók s k|enbou o od.
kouřením rouromi

Kochloý sporók iednorrouboý no no.
hóch se sníženýmohništěm (sedlem) pro
spo|ovóní dřevo q s vněiším odkouřením
(horský sporok)

i když pracujeme velice opatrně' oblékneme
si pracovní oděv s pevnými rukávy, pracovní
čepici' a je dobrépoužíti jednoduchý respirátor, abychom nevdechovali karcinogenní saze.
Bez použití respirátoru (laciné jednoúčelové
se běžně prodávají) bychom pak ještě další
den po skončenípráce vykašlávali saze. Ruce
a obličej si natřeme krémem nebo jako starší
kamnaři mazlavým mýdlem' které se pak dá
dobře smýt i se špínou.
Při čištěnívždy postupujeme shora dolů' takže zaěináme od místa, kde je sporák za(tsténý
do komína, a končíme ohništěm a popelníkem. Pokud jsou na sporáku kouřové roury,
musíme je vyčistit jako první (předpokladem
ovšemje,žejejiž komínvyčištěn)!
Pokudje
na kouřových rourách čisticíkolečko,je možnéje vyčistit prostrčenímčisticíštětky,která
je připevněna na ohebném drátě a je běŽně
k dostaní v železářství.Jestliže roury nemají
čisticíkolečko, musímeje celé sejmout.
Aby sporák dobře táh1'musí mít všechnykouřové cesty volné a pruchodné.Protože však ze

k poškození homího záklopu sporáku. Proto
před sejmutímnakapeme do místaspojenípetrolej (při odstavení sporáku) a necháme působit
alespoň 24hodtn. Takémůžemepoužítspeciál.
ní MD spray.Pokud se roury neuvolní,je možné opatrně vyvrtat do míst spojení,nad homí
hranou litinového hrdla, několik otvoru o pruměru |_2 mm a do nich nakapat petrolej či
vstříknoutMD sprej.Pak lze roury většinousejmout. Při práci všakmusí druhá osoba přidržovat rukama kachle na záklopu kolem odkouření,
a zabráníttak jejich vytržení.
Nejhořejšími čisticími dvířky vsuneme ruku
dovnitř a peroutkou nebo smetáčkems dlouhou rukojetí (nejlépe z ohebného dtátu) ze
všech vnitřních stěn a ploch ometeme a smeteme saze' U sporáku jednotroubového ze ši.
roké přepážky na vršek pečícítrouby a odtud
pakzant. Pruduchy mezipeětcí troubou a ši.
rokou přepáŽkou, po straně mezi kachli
a troubou i mezi troubol a zdi musíme důkladně omést.U sporáku dvoutroubového se
saze smetou na první pečicítroubu nejhořejšími

dvířky. Čisticími dvířky smeteme saze a popíIek z vrchní části spodní trouby, ze stěn
a z přilehlé přepážky (špéru).Saze smeteme
k té straně, kudy propadávají pod dno spodní
trouby. Pak se otevřou nejspodnější čisticí
dvířka a saze s popílkem se opatrně vymetou
na lopatku nebo do kbelíku. I zde se musí pruduchy po stranách trouby důkladně vymést.
Rukou zjišťujeme,zda není některá přepážka
poškozena. Je-li poškozena úzká přepážka,
opraví se otvorem čisticíchdvířek, pokudje to
přepážka široká, opraví se otvorem z otevře.
ného záklopu. Dále se vymete popílek z přechodů ohně až do ohniště,Aby se sporák mohl dokonale vyčistit, je nejvhodnější sundat
pláty nad ohništěm.
Sporákje takémožnévyčistit vysáním starým
vysavačem.Sací trubku namydlíme a nechá.
me mýdlo zaschnout. Po skončenípráce Ize
saze poměrně lehce odstranit. Při vysávání
vysavačemjenutnédo sáčkuve vysavačivložitpapírový sáček' pokudjiž takto není vysavač vybaven, a saze odnéstdo odpadu přírno
v papírovévložce.
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