Návod na stavbu - Týpí

1. Příprava podkladu pro týpí: Ideální povrch pro
stavbu týpí je rovná louka, nebo svažitý terén
srovnaný do roviny. Výhodou je v podloží netkaná
geotextilie s 5-10cm vrstvou štěrku. Průměr
podkladového terénu min. o 1 m větší než samotné
týpí z důvodu následné manipulace s chlopňovými
tyčemi.

2. Příprava potřebných komponentů týpí: Tyče a dřevěné příslušenství (kolíky, jehlice,
dveřní tyče a chlopňový kolík), plachta týpí, provazy a lana, ozdobné fáborky.

3. Rozložení plachty a svázání základní trojnohy: Na rovném povrchu rozložíme plachtu
týpí přeloženou na polovinu (rubem navrch).
V případě potřeby použijeme podkladovou stavěcí
plachtu, abychom týpí neznečistili (není součástí
dodávky).

Na rozloženou a napnutou plachtu položíme 3
nejsilnější tyče v následujícím pořadí: nejprve 2
tyče vedle sebe v zadní části a poslední tyč přes ně směrem ke vchodu. Všechny tyče se kříží
v místě „jazýčku“ a přečnívají spodní okraj plachty o cca 10-12 cm (u největších týpí je
možné zvolit přesah o něco větší).

Tyče v místě křížení pevně svážeme přiloženým dlouhým lanem. Svazování začneme lodní
smyčkou a pokračujeme v omotávání. Jeden konec necháme dlouhý (slouží k následnému
svázání celé konstrukce týpí). Úvaz musí být pevný, aby při vztyčování trojnohy nesklouzl,
ale musí dovolit roztažení tyčí.

Pokud máme týpí včetně Ozanu, tak nyní navážeme do stejného místa další lano (součást
balení Ozanu).
4. Navázání fáborků na konce tyčí: Stranou si odložíme 2 tyče, které nemusí být zcela
rovné, ale nejsou nejslabší z celé sady (budou následně sloužit k napnutí kouřových chlopní).
Na všechny ostatní navážeme přiložené barevné kousky látky (cca 10 cm od špičky způsobem
krátký a delší konec). Fáborky mají ozdobný charakter a zároveň slouží k určení směru větru.

5. Postavení trojnohy: Svázanou trojnohu přeneseme na požadované místo stavby ve
vodorovné poloze. Samostatnou (vchodovou) tyč položíme spodním koncem v místě, kde
chceme mít vchod týpí (tato tyč bude následně v levé části dveří-pohled z venku). Ideální je
směřovat vchod týpí na východní světovou stranu. Je to především z důvodu nejčastějších
západních větrů, takže je tím týpí nejlépe chráněno. Zbylé 2 tyče položíme spodním koncem
v zadní části placu a následně zvedneme. (Jeden až dva lidé tlačí spodní části trojnohy k zemi
a ostatní ji zvedají ručkováním). Když je trojnoha vyzvednuta je nutné rychle oddělit dvě
zadní tyče od sebe (se spodní tyčí jdeme doleva nebo s vrchní doprava-záleží, v jaké části
placu trojnohu zvedáme).

6. Rozměření trojnohy: Rozměření trojnohy je nedůležitější částí stavby týpí. I když týpí
dakotského typu nebývají přesně kruhová, tak trojnoha by měla být postavena v
rovnostranném trojúhelníku. Dle matematického výpočtu vychází rozměření mezi
jednotlivými tyčemi následovně:
Týpí 3m-trojnoha 2,5m
Týpí 4m-trojnoha 3,5m
Týpí 5m-trojnoha 4,3m
Týpí 6m-trojnoha 5,2m
Týpí 7m-trojnoha 6,1m
Týpí 8m-trojnoha 6,9m
Týpí 9m-trojnoha 7,8m
(pozn.: menší chybou je mít trojnohu o pár cm více
sevřenou do středu, než naopak)
7. Kladení ostatních tyčí konstrukce týpí: Tyče klademe nejprve vpravo od dveřní tyče,
pak vlevo směrem od dveřní tyče (počet 2,3,4,5 ks – se liší podle velikosti týpí). Dozadu
umístíme tyče tak, že opět při pohledu zepředu podle toho, kolik tyčí přijde do mezery nejprve
umístíme jednu, či dvě tyče vpravo, pak jednu, či dvě tyče vlevo a uprostřed ponecháme místo
na plachtovou tyč. Tyče umístíme vždy do stejné mezery v drdolu (tvoří tvar „V“).
Každé týpí má: (3 tyče na trojnohu, 1 plachtovou tyč a 2 chlopňové tyče).
Jednotlivé velikosti se liší počtem tyčí, tudíž je jednotlivé rozmístění ostatních tyčí
následující:
Týpí 3 a 4 m – celkem 11tyčí (6+5): 2x vpravo, 2x vlevo, 1x vzadu vpravo
Týpí 5 a 5,5m – celkem 14 tyčí (6+8): 3x vpravo, 3x vlevo, 1x vzadu vpravo, 1x vzadu vlevo
Týpí 6 a 7 m – celkem 17 tyčí (6+11): 4x vpravo, 4x vlevo, 2x vzadu vpravo, 1x vzadu vlevo
Týpí 8 a 9 m – celkem 20 tyčí (6+14): 5x vpravo, 5x vlevo, 2x vzadu vpravo, 2x vzadu vlevo
(pozn.: mezera vzadu pro plachtovou tyč musí vyjít přesně proti vchodu týpí)
Jednotlivé tyče rozmístíme tak, aby mezi nimi byla přibližně stejná mezera. Snažíme se
dodržet požadovaný průměr týpí, nicméně jelikož týpí dakotského typu není přesný kruh,
můžeme nechat prozatím tyče o pár cm sražené uvnitř (do přesného průměru je vytahujeme až
při následném kotvení týpí).

8. Svázání konstrukce: Celou konstrukci omotáme lanem, které visí z drdolu dolů (nutné
oddělit od lana Ozanu, pokud máme součástí). Vázání probíhá obcházením konstrukce ve
směru hodinových ručiček. Po každé otáčce se zastavíme u jedné z trojnohy a pevně lano
přitáhneme. Počet otáček volíme dle velikosti týpí (min. 5 až 10). Konec lana následně
omotáme kolem jedné tyče zadní trojnohy a pevně uvážeme.

9. Navázání plachty na plachtovou tyč: Na stále rozloženou plachtu týpí položíme v zadní
části plachtovou tyč s dolním přesahem cca 10-12 cm (u největších týpí je možné zvolit
přesah o něco větší). V místě jazýčku plachtu velmi pevně přivážeme k tyči přiloženým cca
1m dlouhým lanem. Po několika otáčkách zafixujeme hřebíkem nebo vrutem (není součástí
dodávky), aby plachta nemohla sklouznout po tyči dolů.

V jakékoliv fázi stavby, ale nejpozději nyní, je vhodné uvázat na kotvící poutka 1m dlouhé
šňůrky, které následně vážeme ke kolíkům. Provázek svážeme a uzlem prostrčíme poutkem a
zpětně protáhneme okem provázku.

10. Vyzvednutí plachtové tyče a obepnutí týpí: Nyní plachtu opatrně přihrneme
(nerolujeme!!) k tyči. V případě potřeby (převážně u velkých týpí), dočasně omotáme
provazem spolu s tyčí, aby se nám při transportu nerozbalila.

Tyč s plachtou nyní odneseme do zadní části týpí. Spodní část položíme a pevně držíme u
země. Tyč zvedneme a vložíme do posledního volného místa v drdolu týpí. Zvednutí
plachtové tyče bývá nejnáročnější fází a je potřeba většího počtu lidí.

Jeden člověk stále drží plachtovou tyč, aby se nám
v případě poryvu větru nestala z týpí plachetnice a
ostatní roztáhnou plachtu kolem konstrukce. Je
nutné si hlídat chlopně, které by se neměli dostat
dovnitř týpí (bylo by nutné je následně pracně ze
žebříku vytáhnout).

11. Svázání týpí pomocí jehlic: Ihned po obepnutí plachty kolem konstrukce je nutné týpí
„sešít“ pomocí jehlic. V horní části je pomocný provázek a očko, kterým sešívání začínáme.

Jehlice vkládáme zprava doleva s tím, že se jednotlivé časti plachty musí překrývat.

12. Kotvení týpí: Plachtu kolem dokola postahujeme co nejvíce dolů a můžeme kotvit.
Začínáme u vchodu, následně vzadu u trojnohy a plachtové tyče. Dále můžeme kotvit
postupně kolem dokola s tím, že nejprve kotvíme každé druhé poutko. Samotné kotvení
probíhá na 45cm dlouhé kolíky. Kolík v horní části omotáme 3-5x připravenou šňůrkou a
zatlučeme dostatečně do země. (pozn.: vhodné, když jeden člověk pomáhá stahovat plachtu
týpí dolů a jeden zatlouká kolík). V průběhu kotvení vytahujeme nebo naopak vsouváme tyče
dovnitř, abychom docílili požadovaného průměru a zvednutí spodního okraje plachty nad
terén (cca 10cm). Po několika dnech (zejména po dešti) zkontrolujeme kotvení. V případě
nutnosti dotlučeme nebo přetlučeme kolíky.

13. Instalace dveří: Do tunýlků látkových dveří vsuneme dveřní tyče a uvážeme pomocí
vazáků na jedné straně. Silnější tyč vložíme do spodní části dveří. Dveře se na týpí uchytí na
jednu jehlici nad vchodem (zpravidla třetí). Ve spodní části dveří jsou dírky, na které můžeme
přivázat kousek provázku, abychom mohli dveře zajistit (přivázáním k tyči nebo kolíku)
v případě naší nepřítomnosti. Pomocí těchto provázků můžeme rovněž zajistit vyrolované
(otevřené) dveře svázáním dveřních tyčí k sobě.

14. Instalace chlopňových tyčí a chl. kolíku. Poslední fází stavby je zafixování chlopní. Do
kapsiček chlopní vsuneme poslední 2 volné tyče, které lze dle potřeby zkrátit (zpravidla se
krátí o cca 1m). Konec tyčí je vhodné lehce zaoblit, aby nedocházelo k trhání kapsičky
chlopně. Pomocí chlopňových tyčí lze regulovat velikost kouřového otvoru týpí. Pokud jdou
chlopňové tyče vzadu od sebe, chlopně se uzavírají (kříží), pokud tyče srazíme vzadu k sobě
chlopně se otevřou. Pokud v týpí netopíme oheň ponecháme chlopně uzavřené.

Spodní část chlopní zafixujeme pomocí lan a chlopňového kolíku. Umístění kolíku není
určující. Zpravidla se dává na levou nebo pravou stranu od vchodu do dostatečné vzdálenosti,
aby byla zajištěna průchodnost kolem týpí.
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