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Objevte kouzlo kachlových kamen 
a získejte skutečné teplo domova.  
Se členy Cechu kamnářů ČR  
to snadno zvládnete!
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Milí čtenáři,
láska ke kachlovým kamnům se dá dědit v rodině, ale také ji 
v sobě můžete sami objevit. Přesvědčuji se o tom každý den 
při setkávání s lidmi, kteří třeba jen ze zvědavosti přijdou do 
kamnářských obchodů a zjišťují, co to ta kachlová kamna 
a ty krby vlastně jsou, jak fungují a jaké vydávají teplo.

Považuji za velké štěstí, když se někomu podaří rodinná 
kamna zachránit a s pomocí nás kamnářů je znovu vrátit 
do života. O sálavé teplo však nemusí být ochuzeni ani ti, 
kdo nic podobného nezdědili. Členové Cechu kamnářů ČR 
dokážou postavit v podstatě cokoliv, co si přejete. 

Jako inspirace může sloužit i naše galerie kachlových 
sporáků, kterou jsme pro vás v tomto vydání připravili. Vaše 
zcela nová kamna mohou klidně vypadat jako ve středověku, 
baroku, secesi nebo třeba v roubené chaloupce, ale mohou 
být také naprosto moderní, sladěná se současným interiérem. 
Můžete v nich topit dřevem i elektřinou – a to už pak není 
důvod stěžovat si na neustálý nepořádek kolem topeniště. 
Ve sporácích navíc můžete kombinovat plotny z litinových 
tálů se sklokeramickou nebo indukční varnou deskou, 
možné je úplně všechno. 

Náš Kamnářský speciál, který právě držíte v ruce, vás možná 
pro kachlová kamna nadchne i z dalšího důvodu – najdete 
tu totiž i recepty na lahodné pokrmy, které vznikly na 
plotně kachlového sporáku a v jejich troubě.  Možná tu vůni 
pečeného masa z fotek ucítíte stejně intenzivně jako já…
Myslím, že můžu mluvit za všechny své kolegy z Cechu 
kamnářů – my prostě máme vše, co se kachlových kamen 
týká, upřímně rádi. 

Máme radost, že se i pomocí našeho časopisu můžeme 
o lásku k ohni a k teplu s vámi podělit.

Přeji vám příjemné chvíle strávené s naším časopisem!

PAVEL RYNDA,
prezident Cechu kamnářů ČR

TITULNÍ STRANA: FOTO KOLEM KAMEN, REALIZACE 
KAMNÁŘSTVÍ MÁRA, KACHLE KAMNÁŘSKÁ
MANUFAKTURA BECHYNĚ

STUDIO RADLICKÁ - Radlická 3207/88a, 150 00, Praha 5
Tel.: +420 241 443 182, Mob.: +420 602 262 672

STUDIO ŠAFRÁNKA - Šafránkova 1238/1, 155 00, Praha 13, 
Mob.: +420 602 262 672 WWW.ARDOKERAMIKA.CZ

NEBO
...v zaobleném
             provedení

Vyberte si krbové vložky nejvyšší švýcarské kvality 
od firmy Ruegg z nové řady pro nízkoenergetické domy. 
V nabídce nechybí i stále žádanější řada 
plynových krbových vložek. VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR:

...ostré linie
VYBERTE SI ...

KRBOVÉ VLOŽKY RIII

KRBOVÉ VLOŽKY RONDEO

PRO NÍZKOENERGETICKÉ DOMY
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Moje práce          
kotví v přírodě

Praskot dřeva v peci je typická 
kulisa klidného domova. 
Napadá vás jiná, která by 
zvukově i vizuálně mohla být 
stejně sugestivní? V Krušnohoří 
žije muž, jemuž se profesním 
osudem a přímo vášnivou 
kratochvílí staly nejen kamna, 
ale také včely. 

„Přednosti těchto těžkých sálavých kamen?
Patří k nim taky to, že ráno v sedm zatopím a večer 
v sedm přijdu a doma je stále teplo a v kamnech 
žhavo,“ pochvaluje si Vlastimil Zázvorka kamna, 
která na chalupě ve Vysoké Peci postavil své rodině, 
a tak vlastně nažhavila jeho kamnářskou kariéru.
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Pro kamnářské řemeslo nadchl i syna Jakuba, 
původně vystudovaného stavaře. Dnes 

staví kamna spolu, přičemž syn šel ještě dál 
a ke kamnářství se vyučil navíc na kominíka.

U své práce si zakládá na tom, že nikdy 
nejsou kamna zcela shodná. I kdyby se měla 
lišit jen odstínem kachlí, jejich rozměrem 
nebo designem úchytky.

Kamna v obytné místnosti 
navíc z odvrácené strany 
vyhřejí i prostor předsíně hned 
u koupelny. A kamnář pamatoval 
i na dvířka, která usnadní přístup 
do spalinové komory kvůli 
čištění.

několik nezbytných úprav včetně změny 
otopného systému. „Najednou mě 
chytla kamna s tím, že si tady nějaká 
sám postavím.“ Vlastimil se tedy pustil 
do dálkového studia kamnařiny v Horní 
Bříze. „Uvědomil jsem si, že je to 
úžasné řemeslo. Až s ním jsem získal 
opravdu ucelené vzdělání. Jako úředník 
se za sebe po čtvrt století práce otočíte 
a vidíte, že po vás nezůstalo naprosto 
nic. V úřadu je úplně jedno, jestli jste 
něco udělal vy, nebo to udělal někdo 
druhý, anebo se to neudělalo vůbec. 
Bylo proto úlevné uzavřít existenci 
státního úředníka a pustit se do oboru, 
kterým děláte lidem radost z krásy 
i z tepla a ještě snad po vás taky něco 
zůstane,“ rozplývá se Vlastimil Zázvorka. 

A seznamuje nás s vychytávkami, které 
dopřál kamnářským výtvorům u sebe 
doma. Jednak jsou to těžká sálavá 
kamna z krásných zelených kachlí 
ve společenské místnosti s jídelnou. 
A pak, takřka zrcadlově přes stěnu 
v přilehlé kuchyni, je to sporák s troubou, 
opět ze zelené keramiky, přičemž jedna 
kachle je atypická rozměrem i dekorem. 
„Věnoval jsem kamna dceři Anice, 
a tak kachel nese otisk její a mojí dlaně. 
Věřím, že ta kamna tady budou stát, co 
tu bude stát ta chalupa, i když já už tady 
nebudu.“     
  
JSEM KAMNÁŘ, A KDO JE VÍC…? 
Než se ale Vlastimil mohl po vyučení 
řemeslu pustit do provozování vlastní 

živnosti, absolvoval mimo jiné zhruba 
rok práci po boku Ladislava Sychry, 
kamnáře ze Slaného, protože žádný 
papír ještě z nikoho kamnáře neudělal. 
Jediný způsob, jak do sebe může 
kamnářský začátečník vpravovat 
praktické zkušenosti a dovednosti, 
je, když nějaký čas funguje v dosahu 
zkušeného kolegy. „Dělali jsme na stavbě 
mých prvních kamen, nešťastně jsem 
zavadil o hromádku připravených kachlů 
a dva o sebe ťukly. ‚Co to bylo?‘ zavětřil 
neklidně Láďa, neboť věděl, že i jen 
sotva slyšitelné křapnutí nevěstí nic 
dobrýho. ‚Ále nic, jenom se tady něco… 
tóó,‘ uklidňoval jsem jeho, a hlavně sebe. 
Neřekl ani slovo. Ale když jsme stavbu 
předali, vložil mi do ruky kachli 

 V  jíždíme do obce Vysoká Pec 
u Nejdku, abychom se seznámili 
s Vlastimilem Zázvorkou, 

a napadá nás, že specialistu příznačné 
profese si k obrazu svému uhnětl, 
ba ukul, snad přímo sám název obce. 
Copak by mohla zapáleného kamnáře 
zrodit dejme tomu jakási Nízká Pec? 
„U mě je to složitější. Žil jsem několik 
desetiletí v karlovarském paneláku 
a živil se úplně jinou prací, než je 
stavba kamen,“ vpravuje nás do reality 
muž, který původně vystudoval 
na agronoma-zootechnika, pak 
policejní akademii a ke kamnářství se 
dostal až ve 45 letech. A sice poté, co 
se rozhodl, že na chalupě, kam jezdil 
jako dítě o prázdninách, provede 
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V galerii Viléma Königa jsou hrdě  
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Kamnářství Vohradník

s naštípnutou glazurou s tím, ať si ji 
schovám na památku,“ vzpomíná Vlastimil 
Zázvorka, který dnes kamnařinu sám 
v Horní Bříze vyučuje. Z vlastní desetileté 
praxe líčí historky dokreslující krásu, ale 
taky nástrahy řemesla. „Na každou zakázku 
si kachle nechávám vyrobit zvlášť. Buď si 
necháte vyrobit přesné množství ve zvolené 
glazuře, takže žádná nesmí přijít k úhoně, 
protože byste na výrobu dodatečných pár 
kusů čekal měsíc i víc. Anebo si necháte 
vyrobit i malou rezervu, ale riskujete, že 
vám pak zůstane a už ji nikdy nevyužijete. 
Třeba jen v rohové záklopové kachli vám 
pak leží téměř tisícikoruna,“ říká kamnář. 
Obvykle si prý nechá vyrobit přesné 
množství a pak pracuje o to obezřetněji. 
Nemá ale vzorkovnu ani zaměstnance, 

staví sám se synem, 
takže není nucen 
hrnout před sebou 
stavby a vydělávat 
za každou cenu. 
„Tento systém 
dovoluje, že si 
s klientem můžeme 
s každou stavbou vyhrát natolik, aby 
kamna nakonec splnila jeho individuální 
požadavky.“ I zákazník je totiž velmi 
křehkou položkou řemesla. „Měl jsem 
jednoho, který chtěl kachle modré 
barvy à la pomněnka. Barva nebyla ani 
v glazovníku, jako že v něm má každý 
výrobce běžně sto i více glazur. Příslušnou 
glazuru jsme tedy nechali u německého 
výrobce namíchat, udělaly se vzorky, celý 

proces trval asi tři měsíce. Ukázal jsem 
výsledek zákazníkovi a on: ‚To je ta modrá, 
co jsme chtěli! Jenže jsme s manželkou 
dospěli k rozhodnutí, že úplně nejvíc nám 
vyhovovuje, když kamna budou barvy 
bílé kávy…‘ Pokud si ale se zákazníkem 
sedneme a zakázku vezmu, zažijeme půl 
roku až rok součinnosti, která je zajímavá, 
protože má svoji představu, ale na mně je, 
abych ho vpravil do reality, co je a co není 

My jsme ještě v létě, ale 
včely se už překlápí a cítí 
zimu. U nich je vše rychlé.

Včelí matku mezi včela-
mi dělnicemi poznáme 
i my, nevčelaři, neboť 
Vlastimil ji má pečlivě 
označenou. 

Postavím pět 
kamen a vše je o. k. 
Jenže u šestých 
náhle něco nesedí. 
Až si říkám, že se 
ten nahoře stará, 
abych nepřerostl… 

„Taky se včelařstvím 
jsem začal úplně 

prostě: chtěl jsem 
med pro potřeby naší 

rodiny. Protože živit se 
tím můžete až zhruba 

od 150 včelstev výš. 
A my jich teď máme 

jen dvanáct. O několik 
jsme jich přišli kvůli 

varroáze,“ říká včelař 
Zázvorka.   

Provádíme stavbu a rekonstrukci akumulačních, teplovzdušných
a teplovodních kachlových kamen, krbů a sporáků ze zaměřením
na sálavé a hypokaustní vytápění. Pro stavby používáme 
nejkvalitnější krbové, kamnové vložky včetně teplovodních 
vložek a stavební materiál od předních evropských výrobců.

Kvalitu  pozná
   i vaše kočka...

Aloisina výšina 643 / 130 / Liberec 15 (Kunratická) / 460 15
+420 736 752 572 / tomas.vohradnik@seznam.cz

www.kamnavohradnik.cz
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MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

stavební prvky a materiály

elektrotechnika, zabezpečení

vytápění, alternativní zdroje energie

dřevostavby

bazény, sauny & spa

www.forarch.cz

17.–21. 9. 2019
OFICIÁLNÍ VOZY

ARCH_19_210x297.indd   1 25.07.18   14:10

možné s rozpočtem, který si vyhradí. 
Najít řešení, jak kamna nadimenzovat, 
aby vytopila daný prostor, je tím, co 
mě baví nejvíc,“ říká. Aby potěšení 
nebylo málo, pustil se před šesti lety 
ještě i do včelaření. V Blatné dálkově 
absolvoval učební obor včelař. „Naplňuje 
mě na těch oborech to, že ze své podstaty 
jsou přírodní,“ zamýšlí se včelař Vlastimil 
Zázvorka. „V kamnařině vytváříte teplo, 
které evokuje slunce, ale včely taky 
úžasně reagují právě na slunce. Je zážitek 
vidět, jak si chvěním v zimě vytvářejí 
teplo, aby larvičky měly podmínky 
k vývoji. A jak v kamnařině, tak i ve 
včelařině si nikdy nemůžete být jisti 
výsledkem. Už si myslíte, že vám to jde, 
a… přijde ťafka. Třeba u včel varroáza, 
kdy vám roztoči téměř zdecimují chov,“ 
posteskne si Vlastimil s tím, že letos bude 
mít med sotva pro sebe. A zasvěcuje nás 
do složitosti toho, když si chce třeba 
namnožit včelí matky. „Dělá se to tzv. 
přelarvováním, což není složité, ale je 
problém stihnout to v pravý čas. U včel 
probíhá všechno časově ohraničeně, takže 
když přelarvování nestihnu včas, mám 
šanci až za rok. Což se stalo zrovna letos 
kvůli finiši se stavbou kamen,“ dodává.

Říká se, že včelař má tolik 
včelstev, kolik jeho žena 

stihne odvíčkovat rámečků. 
A náš včelař potvrzuje, že to 

platí.

Zatímco nás včelař Vlastmil 
Zázvorka vybaví speciálním 
kloboukem se sítí, sám je na 
ochranný oděv povznesený. 
Jenom na třídenní larvičky musí 
mít brýle.

Bodavost včel lze 
ovlivnit genetikou. 
"Když vyměním 
matku, do čtyř týdnů 
se včely překlopí 
v nebodavé," poučí 
nás včelař.   

Při této fotce utrpěl 
náš fotograf žihadlo 
kousek nad horní 
ret a nic platná mu 
nebyla ani síťka 
na obličeji. Včelky 
prostě těžce nesou, 
když jim vstoupíte 
do dráhy.



13Kamnářský speciál 2018/2019

KAMNÁŘI V ČÍSLECH

1995

1995
CECH

KAMNÁŘŮ
ČR

Řeč čísel je jasná a stručná 
a s její pomocí se nejlépe vyjádří 
vše podstatné. Třeba to, co jste 
možná nevěděli o našem cechu 

a našem řemesle.

Rok založení
Cechu kamnářů 

České 
republiky

4 dny
… potřebuje 

krbař-kamnář,
aby postavil 

krb.

50
… studentů se 

letos
učí kamnařině.
(Bez ohledu na typ školy.)

Živnostníci, kteří se rozhodnou
přidat pod naše křídla,

mají u nás dveře vždy dokořán.

Současný 
počet členů 

202

Na takovém 
množství dobře

vysušeného
dřeva upečete
skvělou husu.

9 kg
Váha nejtěžších 

kachlových 
kamen u nás –

barokního skvostu 
v Klementinu

5–6 tun

Tolik měsíců 
před plánovanou 

stavbou kamen byste 
měli oslovit kamnáře 
(jen výroba keramiky 

trvá 5 týdnů).

Kamna se mají  
maximálně 
roztápět na 

tuto povrchovou
teplotu.  

55–75 °C6 měsíců

… trvá postavit
velká kachlová kamna. 
Menší sporák kamnář 

zvládne i za 14 dní, 
s větší rychlostí
ale nepočítejte.

1 měsíc

To je rok, ze kterého 
jsou doložena první 

kachlová kamna. 
Byla neglazovaná  

a nacházela se 
v Tyrolsku.

rok 1230

Nad Oborou 3903
276 01  Mělník

obchod@krbyturbo.cz
gsm: +420 731 411 377
www.KRBY-TURBO.cz

Dřevostavby se těší stále větší popularitě. V jejich konstrukci je potřeba věnovat více pozornosti také jejich 
protipožární ochraně. Speciální ochranná opatření jsou potřeba zejména tehdy, pokud je instalováno topné zařízení, 
jako je krb, nebo kamna.

To platí především v případě, pokud je připojení topného agregátu na komín realizováno skrze dřevěnou stěnu. 
V tomto případě zaručuje německá společnost Schräder pro průchody stěnou, stropem a střechou nejvyšší certifi -
kovanou bezpečnost.

Komínový prosup je vyroben z nového hi-tech materiálu Multitherm 550. Pro srovnání jeho výkonu izoluje 10x lépe, 
než běžně dostupné kalcium-silikátové desky. Jeho izolační schopnosti se vyrovnala vakuu.

Jeho instalace je velmi jednoduchá a rychlá. Komínový prostup stačí pouze zaříznout na správnou sílu, navléknout 
na třísložkový komín a upevnit vermikulitovou deskou. 

TENTO SYSTÉM CHRÁNÍ SPOLEHLIVĚ ŽIVOTY I MAJETEK.
 Bezpečný certifi kovaný způsob prostupů stěn, stropů a střech pro třísložkové komíny.

 Mezi vnějším pláštěm komína a dřevěnou stěnou izolace zabírá pouhých 10 cm prostoru.

 Komínový prostup navlečený na komín může být v přímém kontaktu se dřevem.

 Splňuje kritéria jako protipožární vzduchotěsná (parotěsná) průchodka pro nízkoenergetické a pasivní domy.

 Protipožární ochrana (certifi kace) platí i při vyhoření komínového tělesa.

 Protipožární prostup snadno upravíte pro různé tloušťky stěny nebo jakýkoli sklon střechy.

 Jednoduchá instalace.

 Certifi kováno tak, aby prostup bylo možné použít na všechny druhy třísložkových komínů s min. sílou izolace 25 mm.

CERTIFIKOVANÝ 
PROSTUP KOMÍNA

pro dřevostavby

ROZETA

T-KUS 90° (sopouch)

PROSTUP
(nehořlavý materiál)

čelní deska
THERMAX SL

PŘIPOJENÍ KE KAMNŮM

UPÍNACÍ PÁSEK

např. ZKRACOVATELNÁ 
KOMÍNOVÁ ROURA 500 mm
(libovolný výrobce)
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Více na www.krby-turbo.cz kategorie TECHNO PHYSIK Engineering



14 Kamnářský speciál 2018/2019 15Kamnářský speciál 2018/2019

KAMNÁŘOVO DESATEROKAMNÁŘOVO DESATERO

Otestujte si svého kamnáře! Není nad to, když budete mít hodnověrnou
představu o tom, koho v něm máte. Cech kamnářů ví, co má splňovat 
ten nejlepší kamnář.

ZAŠKRTNĚTE SI, 
CO SPLŇUJE VÁŠ 
KAMNÁŘ!

REFERENCE SPOKOJENÝCH 
KLIENTŮ JSOU PRO KAMNÁŘE 
TOU NEJLEPŠÍ REKLAMOUJakého máte

kamnáře?

Každý, ke komu kamnář přichází, 
je jeho potenciální partner 
a zákazník. Nic na tom nemění, 
že jde „jen“ o prohlídku případné 
zakázky či nezávaznou konzultaci. 
Kamnář má být i v takové 
chvíli vstřícný, neskrblí radou 
a zasvěceným doporučením.  

Potřeba nových kamen či oprava 
těch starých jsou tak zásadní téma, 
že na ně docela nenadále může 
přijít řeč v tramavaji, stejně jako 
někde v hospůdce během vašeho 
výletu. Zkušený kamnář to ví. 
A nenechá téma vyšumět…

Kvalitní vytápění je jednou 
z cest, jak přispět k duševní 
harmonii i fyzickému zdraví 
zároveň. Vnímání tepla nesouvisí 
pouze s teplotou v místnosti, 
ale i s dojmem vytvářejícím tzv. 
pocit tepla. A ten do vztahu mezi 
kamnářem a jeho (potenciálním) 
zákazníkem vnáší už prostá 
slušnost. Právě ta je přesvědčivou 
pobídkou ke spolupráci. Může mít 
bezpočet podob: od SMS, kterou 
se kamnář omlouvá za zpožděný 
příchod na smluvené obhlédnutí 
kamen, až po vnímavé vyslechnutí 
starostí klienta ohledně kamen. 

Kamnář profík neváhá obhlédnout 
terén u zákazníka doma, aby 
mohl vyslovit reálnou nabídku. 
Po dohodě ji připraví písemně 
a nabídne i více variant řešení 
včetně finanční kalkulace 
v různých cenových hladinách. 

Vystupování a chování je vizitkou 
jak jednoho konkrétního kamnáře, 
tak celé firmy. Počítají se i úplné 
detaily jako slušné pozdravení 
zákazníka kamnářem ráno při 
práci na několikadenní zakázce 
anebo pořádek kolem stavby poté, 
co kamnář práci večer přeruší, aby 
v ní dalšího dne mohl pokračovat.

Stav nářadí je oknem k výsledku 
i přesto, že je to výrobní nástroj. 
Pokud kamnář stále něco hledá 
v brašnách s nářadím, pro něco 
odjíždí do dílny nebo za kolegou, 
který pracuje o 30 km dál, něco 
není v pořádku. A na výsledku 
to nespíš bude znát; zkušený 
řemeslník má nezbytné nářadí 
vždycky s sebou. 

 VY MÁTE SVOJI CENU!
PRÁCE ZROZENÁ 
V MŽIKU

SLUŠNOST TAKY HŘEJE

NABÍDKA RODÍ ZAKÁZKU

VIZITKA KAMNÁŘE
STAV NÁŘADÍ NAPOVÍ

Za každou zásadu, 
kterou váš kamnář 
dodržel nebo se 
prostě dá na praxi 
vašich kamnářů 
vztáhnout,
započítejte
dva body.

VYHODNOCENÍ

Kvalitní palivo zaručuje dobrý 
výsledek. Jako auto trpí a nepodává 
výkon, když se do něj čepuje 
pančované palivo z nejlevnější 
pumpy, také u kamen se zadělává 
na průšvih, pokud se v nich topí 
nevhodným palivem. I v tomto 
vás dobrý kamnář proškolí.

Chlapík či firma, kteří 
se za kamnáře vydávají, 
ale ve skutečnosti z vás 
jen tahají peníze. Tito 
nedoukové se zjeví 
a pak už o nich (nic 
dobrého) neuslyšíte, 
ovšem stopy jejich 
amatérismu budete 
napravovat ještě 
dlouho. Nejlépe 
pracují do vyplacení 
první zálohy, pak už 
vás čeká jen trápení 
s dodržováním termínů.

S tímto kamnářem 
či firmou si nikdy 
nemůžete být zcela jistí. 
Jsou takovou sázkou do 
lotynky. Jimi postavená 
kamna vás možná 
i zahřejí, ale nejspíše 
vás přijdou na dost času 
i peněz, rozhodně víc, 
než je nutné. Necítíte 
ani profesionální péči 
a zájem, tady se musíte 
všeho s velkým úsilím 
dožadovat, prosíte 
a platíte.

První zápalka při zprovozňování 
nových kamen patří zákazníkovi. 
Dobrý kamnář vám tak dává 
najevo, že kamna vstupují 
do vašeho života jako rovnocenný 
partner a vnesou vám do něho jen 
hřejivé radosti a žádné starosti. 
Aspoň tak to má být!

Osobní předávka spotřebiče 
zákazníkovi a jeho zaškolení 
k provozu jsou samozřejmostí. 
Tímto gestem a úkonem kamnář 
stvrzuje, že si za dílem stojí, 
a vytváří předpoklad k tomu, aby 
jeho kamna dlouho sloužila. 

Kompletní a kvalitní dokumentace 
je zárukou bezchybnosti provozu. 
A nejen dnešního, ale i budoucího. 
Kvalitní kamna slouží i po několik 
generací, jenže zatímco kamna 
zůstávají, zákazníci i kamnáři se  
střídají.  I ti noví mají mít přehled.

Nejdůvěryhodnější reklama 
přichází od spokojeného 
zákazníka. To platí všeobecně 
a v případě kamnářů spolehlivě. 
Reference jiných zákazníků totiž 
napovídají o kvalitě kamnářské 
firmy více než cokoliv jiného. 

0–4 BODŮ 5–8 BODŮ 9–13 BODŮ
VYHOĎTE
HO OKNEM

ÚVAHA O JEHO
ZMĚNĚ JE NA MÍSTĚ 

MISTR KAMNÁŘ, 
VAŽTE SI HO

Kvalitní firma se umí postarat 
i o záruční a pozáruční servis 
a jezdí k zákazníkovi spotřebič 
podle potřeby udržovat. Stvrdí tak 
důvěru, kterou k ní klient chová. 

JSTE TO, ČÍM TOPÍTE!

Pravidelná údržba je zárukou 
dlouhé životnosti díla. Měl by 
na ni pamatovat zákazník, ale 
špičkový topenářský mistr se 
mu s ní neváhá připomenout. 
Získá tak zpětnou vazbu a zcela 
přirozeně posílí vazbu ke klientovi. 

ÚDRŽBOU K VĚČNOSTI

TRADICE PRVNÍ SIRKY

I PŘEDÁVKA JE GARANCE

RODNÝ LIST KAMEN REFERENCE BODUJÍ

VYMETÁNÍ DUCHY ZAHÁNÍ

Buďte vděčni uvážlivosti 
své zákaznické volby! 
Vaše kamna nejen 
dobře vypadají, ale 
i poběží jako švýcarské 
hodinky, protože váš 
kamnář a jeho firma 
jsou zodpovědní
profesionálové. Určitě 
nejsou nejlevnější, ale 
investice se vám vrátí 
v životnosti kamen, 
úspoře za vytápění 
a radosti z povedeného 
díla.   
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NEJKRÁSNĚJŠÍ KAMNANEJKRÁSNĚJŠÍ KAMNA

Akumulační
sálavá kamna
se sporákem, 
kachle MK Profi, 
www.tomasjira.czTO PRAVÉ 

TEPLO  domova

Na kamna se budete dívat zřejmě po celý život. 
Měla by nejen topit, ale i pěkně vypadat.

Nabídka materiálů i stavebních 
technologií je dnes také 
v segmentu kamen taková, že 
všechno už je vlastně záležitost 
„jen“ vašeho rozpočtu, a hlavně 
uvážlivého vkusu. Zvolte kamna 
právě taková, aby se do vašeho 
interiéru hodila co nejlépe.

Že kamna 
vnesou teplo, 
se předpokládá 
samo sebou. Ale 
neméně důležité 
jsou okolnosti, 
za jakých si teplo 
užíváte: horizontální 
poloha patří k těm 
velmi vděčným! 
Kamna s vyhřívaným 
ležením. 
www.kamnarstvi-
zazvorka.cz

Pokud chcete, aby 
kamna svojí hmotou 
interiér zatěžovala 
co nejméně, 
keramika bílé barvy 
tomu významně 
napomůže. 
Realizace Petr 
Sedlák, kachle 
Kamnářská 
manufaktura 
Bechyně
Foto: Kolem kamen

Jestli něco  spolehlivě 
rozsvítí a proteplí 
místnost, pak jsou to 
kamna pastelové barvy. 
Tento individuálně 
stavěný sporák má 
praktické roštové 
topeniště, kachlová 
keramika pochází 
od výrobce Hein.
www.stavbakrbu.com

Rustikální styl 
a dokonale 
venkovskou 
atmosféru vnesou 
kamna ve formě 
vestavného 
stolového sporáku 
Řehulka s dekorací 
lícových cihel 
Brickland,
www.prokoncz.cz

Když se vám keramika do interiéru nehodí 
nebo ji prostě nechcete, můžete zvolit 
designově ultračisté řešení s klasickou 
omítkou. Moderní omítaný sporák s troubou 
vypadá krásně a stylově i v kombinaci 
s dřevěným vybavením a dřevěnými prkny 
na podlaze. 
www.krivonozka.cz
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NEJKRÁSNĚJŠÍ KAMNA

VŠE, CO JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT

O KAMNECH A TOPENÍ,
A BÁLI JSTE SE ZEPTAT...

...NAJDETE NA STRÁNKÁCH
NAŠEHO ČASOPISU

tištěná čísla ročně 
za 100 Kč bez DPH, 
včetně poštovného a balného 
přímo do vaší poštovní schránky!

Nebo volně ke stažení. 

Objednávejte na:  
www.kolem-kamen.cz/casopis.php
nebo na casopis@dobre-remeslo.cz

4

Stolový sporák, kachle 
Šimeček Stanislav 
a těžká kamna 
s hliněnou omítkou. 
www.krivonozka.cz

Realizace 
Kamnářství 
Mára, Kachle 
Kamnářská 
manufaktura 
Bechyně.
Foto: Kolem 
kamen

Kachlová kamna spojená 
se sporákem s teplovodním 
výměníkem Bumet, kachle 
mají původ u MK profi 
a kování je od výrobce JOKR. 
Dodavatelem kamen je 
Daniel Novotný.

Stojí za to si 
na šikovného 
kamnáře 
počkat. Krásná 
kamna hřejí 
dvojnásob.

Teplovodní sporák
s kamnovou vložkou
Brunner HERD KESSEL,
kachle Kamnářská 
manufaktura Bechyně,
www.tomasjira.cz
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Kamna navržená tak, že
přes zeď vytopí i chodbu
domu. Použity byly kachle
od MK profi s medovou
glazurou, kování typ Modena
se šlici vyrobila firma Řehulka. 
www.zapadoceske-kamnarstvi.cz
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DIVOČÁK Maso z mladých kusů se 
upravuje v podstatě stejně dlouho 
jako klasické vepřové. Je však méně 
tučné, proto šéfkuchaři doporučují 
před úpravou maso prošpikovat 
slaninou.

Se svíčkovou,  
nebo se zelím?

  Recepty      
z trouby
Není nad maso pečené 
v kachlových kamnech! Bažant, 
jelen nebo divočák se díky 
pomalému pečení mění 
v jedinečný gurmánský 
zážitek. Přejeme vám 
dobrou podzimní chuť.
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1. Na pekáči rozpusťte sádlo 
a orestujte v něm pokrájenou 
cibuli dozlatova. Ke konci 
restování přidejte bobkový 
list, nové koření, jalovec a na 
drobné kousky pokrájené 
stroužky česneku, opékejte 
už jen chvíli, aby se vše 
rozvonělo. 2. Maso (můžete 
je předem prošpikovat 
slaninou) vložte na cibulový 
základ a opečte ze všech 
stran, aby se zatáhlo a šťáva 
zůstala při pečení uvnitř. 
3. Teprve pak maso osolte, 
opepřete a posypte sušeným 
tymiánem. Podlijte 1 dcl vody, 
pekáč přiklopte poklicí a dejte 
do trouby vyhřáté na 160 °C 
péct. 4. Pomalu pečte asi
3 hodiny. 5. 10 minut před 
koncem pečení odklopte 
poklici, zvyšte teplotu 
a nechte na povrchu vytvořit 
opečenou krustičku.  

Dušené zelí 
Na sádle pečte cibuli 
dozlatova, vhoďte na ni 
nakrájené zelí, podlijte 
dvěma lžícemi vody, osolte, 
okmínujte a asi 20 minut 
duste pod pokličkou. 
Dochuťte octem a cukrem, 
aby získalo vyváženou 
sladkokyselou chuť.

Divočák se zelím
Ideální je krkovice. Kýtu nebo
plec je lepší prošpikovat slaninou. 

● 1 kg masa z divočáka  ●  2 nadrobno 
nakrájené cibule ●  1 lžíce vepřového 
sádla ●  3 stroužky česneku 
●  2 bobkové listy ●  5 kuliček nového 
koření ●  5 kuliček jalovce ●  lžička 
sušeného tymiánu ●  pepř a sůl  
●  voda na podlévání 
Na zelí: ● ½ hlávky zelí ● 1 cibule 

● 1 lžíce sádla ●  sůl ● kmín ● 1 lžíce 
octa ● kostka cukru 

Domácí knedlíky: 
bramborový 
a houskový
Na bramborový knedlík jsou 
nejlepší zimní brambory,
obsahují více škrobu.

● 1 kg vařených oloupaných 
brambor ● 20 dkg hrubé 
mouky ● 2 vejce ● 1 lžička soli  

1. V pekáči na sádle 
a anglické slanině orestujte 
nakrájenou cibuli dozlatova. 
Přidejte na kousky 
pokrájenou kořenovou 
zeleninu, koření a bylinky 
a vše opečte. 2. Na opečenou 
zeleninu vložte kančí maso 
a orestujte ze všech stran, 
aby se zatáhlo a šťáva 
zůstala uvnitř. 3. Maso 
odložte stranou na prkénko 
a do pekáče přidejte rajský 
protlak, šípkovou zavařeninu 
a skořicový cukr, zarestujte 
a zalijte vývarem a červeným 
vínem. 4. Do omáčky vložte 
kančí maso, pekáč přiklopte 
pokličkou a vložte do trouby 
vyhřáté na 160 °C. Pečte 
pomalu asi 3 hodiny, podle 
stáří masa. Občas však 
promíchejte, aby se omáčka 
nepřipékala. 5. Upečené maso 
odložte na prkénko a omáčku 
rozmixujte dohladka pomocí 
ručního mixéru. Nakonec 
omáčku propasírujte přes 
sítko, zbavíte se tak zbytků 
koření, ale všechny ostatní 
ingredience vám v omáčce 
zůstanou. 6. Dochuťte solí 
a citronovou šťávou, která 
teprve omáčce dodá ten 
správný říz.

Maso z divočáka  
se šípkovou omáčkou

Použijte kýtu, plec i krkovici. 

● 1 kg kančího masa bez kosti 
● 1 l masového vývaru ● 1 lžíce sádla 
● 100 g anglické slaniny ● 2 cibule, 
2 petržele a 2 mrkve ● ½ menšího 
celeru ● 200 g šípkové zavařeniny 
●  200 ml červeného vína ● 1 lžíce 
rajského protlaku ● 5 kuliček 
černého pepře, nového koření 
a jalovce ● 2 bobkové listy ● 1 lžička 
tymiánu a majoránky ● 1 skořicový 
cukr ● šťáva z 1 citronu ●  pepř a sůl

1. V míse smíchejte všechny 
ingredience a pečlivě prohněťte, 
až se vše dobře propojí. 2. 
Mokrýma rukama tvarujte 
karbanátky a opékejte 
v rozpáleném oleji po obou 
stranách asi 5 minut. 
3. Podávejte s dýňovým pyré.
 
Dýňové pyré
Lahodná příloha vás potěší barevností 
i chutí křupavých semínek.  
 
● středně velká dýně hokkaido 
● 1 palice česneku ● 3 lžíce olivového 
oleje ● hrst loupaných dýňových 
semínek ●  několik lístků šalvěje ● sůl

1. Dýni rozpulte a lžící 
vydlabejte semínka. 
2. Nemusíte loupat, rovnou
dýni rozkrájejte na měsíčky 
a rozložte je na pekáč  
vyložený pečicím papírem.  
3. Palici česneku překrojte přes 
stroužky, přidejte do pekáče
a vše osolte a zakápněte 
olivovým olejem. 
4. Pečte zvolna v troubě
vyhřáté na 160 °C doměkka. 
5. Po zchladnutí rozšťouchejte
dýni šťouchadlem na brambory 
a přidejte upečené stroužky 
česneku. 6. Dýňová semínka 
upražte na oleji, vyndejte
z pánve a přihoďte do ní
na chvíli i šalvějové lístky. 
Semínky a šalvějí ozdobte
porce na talíři.  

Bažantí karbanátky  
a dýňové pyré

Mleté maso z bažanta vám nabídne 
novou paletu chutí i v karbanátku.

● 0,5 kg mletého masa ● 10 dkg 
strouhanky ●  2 vejce ● 2 stroužky 
česneku ● 1 cibule ● 1 lžíce majoránky 
● 1 lžíce hořčice ● pepř a sůl ● olej na 
smažení

1. Do velkého hrnce dejte 
vařit vodu s 1 lžičkou soli. 
2. Vysypte mouku na vál  
a na ni nastrouhejte 
brambory. Přidejte vejce a sůl 
a prohněťte. 3. Ihned tvořte 
válečky a vařte ve slané vodě 
20 minut, po 10 minutách 
vařečkou válečky obraťte. 
4. Uvařené knedlíky 
rozkrájejte a potřete 
rozpuštěným sádlem. 

Houskové knedlíky
Houskovému knedlíku sluší 
houstičky osmažené na másle 
a kudrnatá peržel.

● 1 kg hrubé mouky ● ¼ l mléka 
● kostka droždí ● 1 kostka cukru 
● 2 vejce ● sůl ● 2 starší rohlíky 
● 1 lžíce másla ● hrst petrželky  

1. V hrnku s teplým mlékem 
nechte vykynout droždí 
s cukrem. Mouku vsypte na 
mísu, do důlku uprostřed  
vyklepněte vejce a osolte.   
2. Na pánvi opečte rohlíkové 
kostky dozlatova, petrželku 
nahrubo nakrájejte.   
3. Vykynutý kvásek přilijte 
do mísy a zadělejte těsto. 
Podle potřeby přidejte mléko 
nebo mouku, aby bylo 
hladké a nelepilo se k míse.  
4. Přidejte houstičky  
a petržel, zakryjte a nechte 
vykynout. 5. Válečky vařte  
20 min., potřete sádlem.



TEGSDSDSDFDDDGD

24 Kamnářský speciál 2018/2019

JÍDLO

Tradiční výrobce krbových kamen 
a krbových vložek
Krbová kamna a vložky Romotop vynikají především nápaditým designem, precizností zpracování a vysokou technickou 
úrovní. S krby Romotop si nepořizujete jen výrobek, ale organickou součást Vašeho domova. Krása živého ohně se Vám 
nikdy neomrzí.

www.romotop.cz

Design.
Kvalita.
Tradice.

55 000 m2 
výrobních 

a skladovacích ploch

600 
kvalifi kovaných 

pracovníků fi rmy

Více než

1 000 000 
prodaných výrobků

1. Zvěřinu a bůček nakrájejte 
na kostky o velikosti 5 × 5 cm, 
přidejte koření a nahrubo 
nakrájenou cibuli, celé 
stroužky česneku, osolte, 
podlijte vodou a při 160 °C 
pečte asi 45 minut.   
2. Pečenou směs nechte 
vychladnout a i se syrovými 
kuřecími játry vše semelte na 
elektrickém mlýnku na maso 
nebo v sekáčku. 3. Mletou 
směs dochuťte muškátovým 
oříškem, přimíchejte žloutky 
a dobře promíchejte. 
4. Paštikou naplňte zavařovací 
skleničky do ¾, paštika 
pečením vyběhne. 
5. Do velkého hrnce nalijte 
asi 2 cm vody, vložte pařák 
na knedlíky, na něj položte 
otevřené skleničky, hrnec 
přiklopte pokličkou a vařte 
v páře 40–60 minut podle 
velikosti skleniček.  
6. Po uvaření sklenice 
vyndejte a nechte zchladnout.  
7. Brusinky nechte povolit, 
v rendlíku smíchejte s cukrem, 
přidejte agar podle návodu na 
sáčku a minutu provařte.  
8. Po zchladnutí brusinky 
nalijte na paštiku a nechte 
vychladit.    

1. Maso nakrájejte na menší 
kostky, cibuli nadrobno. 
V kastrolu opečte na sádle 
nadrobno nakrájenou cibuli 
dozlatova, pak přidejte 
papriku, bobkový list a nové 
koření a promíchejte.  
2. Na cibulový základ vložte 
maso a promíchejte tak, aby 
se kousky opekly rovnoměrně 
ze všech stran. 3. Teprve pak 
maso osolte, přilijte vývar, 
ale jen aby maso nebylo 
zcela ponořené. 4. Přisypte 
majoránku a kmín. 5. Guláš 
vařte pod pokličkou na 
mírném ohni za občasného 
míchání cca 3 hodiny nebo ho 
můžete vložit do trouby a péct 
při 160 °C, také asi 3 hodiny.  
6. Správný guláš má mít 
hustou omáčku, která vznikne 
z cibulového základu. Pokud 
je omáčky málo nebo je příliš 
řídká, dolaďte ji přidáním lžíce 
hladké mouky rozmíchané 
v hrnku s vodou. 7. Guláš je 
nejlepší odleželý, ideálně ho 
podávejte až druhý den.  
8. Před servírováním 
naplňte zapékací misky 
gulášem, přikryjte je poklicí 
z listového těsta a postavte 
v pekáči s vodou do trouby 
rozpálené na 220 °C. Zapečte 
pokličku dozlatova a hned 
podávejte.

Bažantí paštika Jelení guláš

Při přípravě všechny ingredience  
trochu přežeňte, nebojte se 
i přesolit, výsledná paštika 
pak bude tak akorát.

Základní pravidlo pro guláš zní: 
kolik masa, tolik cibule. 

● 400 g zvěřiny ● 200 g vepřového 
bůčku ● 1 cibule ● 4 stroužky česneku
● 4 bobkové listy ● 8 celých pepřů 
● 4 kuličky jalovce ● 200 ml vody
● 200 g kuřecích jater ● nastrouhaný 
muškátový oříšek ● 4 žloutky 
Na brusinky:
● 300 g mražených brusinek 
● 150 g krupicového cukru 
● agar v sáčku  

● 1 kg jeleního masa ● 1 kg cibule 
●  2 lžíce sádla ●  1 l masového vývaru 
● 1 lžíce červené papriky ● 4 stroužky 
česneku ● 2 bobkové listy ● 5 kuliček 
nového koření ● 1 lžíce majoránky 
a kmínu ● pepř a sůl ● 1 lžíce hladké 
mouky na zahuštění 
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AUTOMATICKÁ
REGULACE HOŘENÍ
PRO KRBY A KAMNA

info@timpex.cz • tel./fax: 583 231 437 • www.timpex.cz

Reg SMART 
UKAZUJE JAK SPRÁVNĚ TOPIT

• První regulace hoření s mobilní aplikací 
• Indikace přetápění
• Historie hoření
• Automatická aktualizace

• Velká úspora paliva
• Prodlužuje hoření
• Zvyšuje bezpečnost
• Šetří vaše peníze

NOVINKA
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druhů kachlů 
říms, pásků a doplňků

900
Již  28 let

MK PROFI kachlová kamna s.r.o., Palackého 235, Horní Planá 382 26, tel.: +420 380 728 751, mkprofi@mkprofi.com

WWW.MKPROFI.COM

OD ZÁMĚRU SE VŠE ODVÍJÍ
Na co je tedy nutné při plánování 
stavební připravenosti před stavbou 
topidla myslet? Předpokládejme, že 
investor je rozhodnut, jaký typ topidla 
bude chtít, a ve spolupráci s kamnářem 
k tomu dospěl na základě posouzení toho, 
k čemu a jak bude topidlo využíváno. 
Zda pouze k topení, nebo i k vaření, 
zda bude topit denně, nebo jenom 
víkendově a občas. To je velmi důležité 
pro správnou volbu. Ze základní úvahy 
o typu je třeba zvážit, přesněji řečeno 
vypočítat potřebný výkon topidla. Z toho 
nám vyjde průměr přívodu spalovacího 
vzduchu, resp. jeho průřez. Vyjde nám 
i parametr komína. Důležité je na základě 
projektu kamen správně zvolit orientaci 
a výšku komínového sopouchu a polohu 

vybíracích komínových dvířek. Nyní 
mohou začít úvahy nad designem topidla, 
což bývá pro uživatele velice nesnadná 
kapitola. Zejména proto, že možností 
řešení vzhledu kamen nebo krbu je 
většinou hned několik. Na konci úvah 
dojdeme ke konečnému tvaru topidla 
a je možné stanovit tvar základové desky, 
která musí svými parametry respektovat 
i hmotnost topidla. 
Potěšující je ta skutečnost, že postupně 
přibývá těch budoucích uživatelů 
individuálně navrhovaných topidel, kteří 
přijdou s výkresy ještě neexistujícího 
domu v ruce. Topidlo je tak možné 
zkonstruovat opravdu na míru nejenom 
domu, ale hlavně jeho uživateli. Kamna 
nebo krb potom spolehlivě dělají radost 
vždy, když si majitel zatopí. 

CHYTRÉ ÚVAHY 
JEŠTĚ 

PŘED STAVBOU…

Je-li možné komín umístit 
co nejblíže středu domu 
a příčky v podlaží umožní 
udělat prostupy pro tělesa 
hypokaustu, mohou kamna 

nebo akumulační sálavý 
krb plnit velmi dobře úlohu 

hlavního zdroje tepla. V případě 
kamen či krbu s teplovodním 

výměníkem lze toto tvrdit téměř 
s jistotou. Základní úvaha ještě 

před stavbou domu se však 
musí týkat toho, aby podlaha 
pod kamny měla potřebnou 

nosnost a ze skladby podlahy 
musí být v půdorysu kamen 
vypuštěna tepelná izolace.   

Statika a materiály jsou hlavní 
faktory k úvaze o stavbě kamen   

Stavba kachlových kamen nebo krbu je vždy vážným rozhodnutím, 
jak z hlediska energetické úvahy v souvislosti s vytápěním domu, tak 
i z hlediska projekčního a stavebního, ale v neposlední řadě také estetického.  

TEXT BŘETISLAV HOLEŠÍNSKÝ
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PŘED
STAVBOU KAMEN NEBO KRBU 

S tále jsou však bohužel časté 
případy, kdy se kamnář sejde 
na první konzultaci s investorem 
a je vemlouvavě ujišťován, že 

opravdu nic nebrání tomu, aby se začalo se 
stavbou topidla. „Vše je připraveno, mistře!“ 
zaznívá odhodlaně. „Můžete dovézt 
materiál a začít.“ Jenže velmi často je řada 
kroků ve stavební přípravě udělána zcela 
chybně. Hlavní chybou bývá to, že příprava 

nerespektuje topidlo, které bude teprve 
projektováno. A to nejenom z hlediska 
tvaru, a tedy i půdorysu budoucího topidla, 
ale zejména z hlediska dimenze přívodu 
spalovacího vzduchu a provedení komína. 

NAČASOVÁNÍ JE TO, OČ BĚŽÍ
Jak tedy správně a zejména kdy řešit 
stavební připravenost pro stavbu kamen 
nebo krbu? Zcela ideální je stav, jestliže 

budoucí investor osloví kamnáře v době, 
kdy se připravuje stavební dokumentace, 
případně je již nalita základová deska. 
Právě to je fáze, kdy se dá ještě řada věcí 
změnit tak, aby funkce topidla v domě 
byla co nejefektivnější. Někdy totiž stačí 
celkem malá úprava v projektu a užitná 
hodnota kamen nebo krbu rázem stoupne 
vlivem toho, že budou vytápěny další 
místnosti, s čímž se původně nepočítalo.

Kdy a proč?
TÉMA TÉMA

www.timpex-smart.cz
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KAMNÁŘEM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE
První cesta začíná po ukončení ZŠ 
nástupem do školy střední, konkrétně 
na tříletý obor kamnář. V ČR máme 
dnes tři školy, které kamnařinu vyučují. 
A sice: v Praze-Jarově Střední odborná 
škola (Učňovská 100/1, Praha 9), 
dále Střední škola v Horní Bříze 
(U Klubu 302, Horní Bříza) a Střední 
škola stavební a dřevozpracující v Ostravě 
(U Studia 2654/33, Ostrava-Zábřeh). 
Po zakončení tříletého studia získá 
absolvent výuční list. Právě ten je základní 
podmínkou pro získání živnostenského 
listu. Nicméně čerstvý absolvent kamnářské 
školy postrádá zkušenosti z praxe. Proto 
je vhodné začít pracovat v odborné 
kamnářské firmě a pár let se „rozhlížet“.

KAMNÁŘEM VE ZRALÉM VĚKU
Druhá cesta je pro starší uchazeče a vede 
přes Národní soustavu kvalifikací, tzv. 
NSK. Jde o paralelní systém s klasickou 
školou, jen v něm není potřeba školu 
navštěvovat. Smyslem je dát lidem z praxe 
možnost celoživotního zvyšování vzdělání, 
příp. jeho rozšiřování na další obory, 
a tím zvýšení konkurenceschopnosti 
na trhu práce. Celkové penzum znalostí 

a dovedností je zde rozděleno do několika 
tzv. dílčích kvalifikací. Uchazeči se 
připravují podle svého uvážení a svých 
možností, např. v praxi pod vedením 
odborníka-kamnáře, vzdělávacími kurzy, 
nebo nejlépe rekvalifikačním kurzem. 
Je-li student přesvědčen, že ovládá rozsah 
dílčí kvalifikace, požádá příslušnou 
školu o složení zkoušky a když poskládá 
dohromady všechny tři dílčí kvalifikace, 
získává kvalifikaci úplnou. 
Na základě úplné kvalifikace je uchazeč 
připuštěn k závěrečné zkoušce a po jejím 
absolvování získává výuční list.
I zde je však žádoucí pár let pracovat 
u kamnářské firmy a až poté si otevřít 
vlastní kamnářskou živnost.
Výučním listem, de facto „základním 
kamnářským vzděláním“, to však nekončí. 
Existuje několik možností následného 
kamnářského vzdělávání, např. s kvalifikací
Kamnář – montér kamen na biomasu 
s teplovodním výměníkem nebo Kamnář 
pro renovaci dobových topidel. 
Další významný zdroj informací 
nabízí Cech kamnářů ČR v Programu 
celoživotního vzdělávání. Jde o každoroční 
sérii přednášek, školení teoretických 
i praktických, která jsou v rámci systému 

bodově ohodnocena. Při dosažení určitého 
počtu bodů je absolventovi propůjčen titul 
Autorizovaný člen Cechu kamnářů ČR.
Pramenem oborových informací jsou také 
produktová školení dodavatelských firem 
– mnohá jsou ve zmíněném cechovním 
systému celoživotního vzdělávání.
Vrcholem kamnářského vzdělávání by 
se pak v brzké době měla stát mistrovská 
zkouška. Uchazeči jí budou prokazovat, že 
jsou opravdovými mistry v oboru. Že mají 
schopnost samostatné komplexní tvůrčí 
práce, zodpovědnost, čestnost, schopnost 
komunikace. Zkrátka že špičkově 
vykonávají kamnářskou profesi. Že nabízí 
nadstandardní nabídku služeb a jsou 
připraveni a schopni předávat odborné 
znalosti a dovednosti kamnářským učňům. 
A že jsou schopni vést vlastní firmu nebo 
řídit kolektiv podřízených.
Nositel titulu Mistr kamnář se stane pro 
zákazníky, ale i pro státní správu jasně 
rozlišitelným odborníkem na nejvyšší 
úrovni. Proto i státní organizace při 
výběrových řízeních budou upřednostňovat 
firmy s mistrovskou zkouškou před 
ostatními. Práce jsou již v plném běhu 
a v horizontu roku bychom se snad měli 
dočkat prvních uchazečů. 

Jak se stát kamnářem?
Ke kamnářskému řemeslu vedou dvě cesty. Obě vedou přes školu a na jejich 
konci je výuční list v oboru kamnář. Zde jsou informace o tom, kam konkrétně 
zájemce tyto cesty přivedou a s čím na nich musí počítat.           TEXT: VÍT PEŠEK

Nabízíme výrobky i s povrchovou úpravou černá,
nikl–stříbrná a mosaz–patina.

Dvířka kamnová, udírenská, pizza, komínová,
dále trouby, pláty, rošty i grilovací.

ZASÍLÁME PO CELÉ ČR I SR

WWW.SVET-LITINY.CZ
CZ +420 776 701 291

WWW.SVET-LIATINY.SK
SK +421 904 801 291

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA 
LITINOVÝCH VÝROBKŮ

PRO STAVBU NEBO OPRAVU KACHLOVÝCH
PECÍ, VENKOVNÍCH KRBŮ, GRILŮ, UDÍREN...

5% SLEVA

NA VÝROBKY

HESLO „KAMNÁŘI 2
018“

DO 31. 1
2. 2

018

Nad Oborou 3903
276 01  Mělník

obchod@krbyturbo.cz
gsm: +420 731 411 377
www.KRBY-TURBO.cz

Společnost TECHNO PHYSIK Engineering je nejstarším a největším celosvěto-
vým výrobcem vermikulitových desek ne jen pro kamnářství. Kromě stavebně 
izolačních a sálavých desek THERMAX ECO / ECO PRO vám s potěšením 
můžeme jako výhradní distributoři nově nabídnout i další z jejich výrobků 
THERMAX SF.

Jedná se o žáruvzdorné vermikulitové desky o rozměru 1000x620x20/25/30 mm určené do přímého kontaktu 
s ohněm a spalinami. Klasifi kační teplota je 1 100 °C . THERMAX SF je odolný tepelným šokům. Vyznačuje se vysokou 
pevností. THEMRAX SF se nejčastěji používá jako vystýlka topenišť a na izolaci dvířek topenišť. Časté je také jeho 
použití při stavbě sporáků a tahových systémů. V mnoha případech je vhodnou náhražkou šamotu. Svými vlastnost-
mi zvyšuje účinnost hoření, zvyšuje teplotu krbové komory a tím snižuje množství emisí. Tím také podstatně snižuje 
znečištění keramického skla dvířek.

OPRAVNÝ SET
Desky THERMAX SF jsou k dispozici v opravném 
setu, který obsahuje vždy dvě desky o rozměru 
500x300 mm možností volby tloušťky desek 20 / 25 / 
30 mm. Tyto desky jsou zatavené v tvrdé fólii společně 
s montážním postupem. Rozměr 500x300 mm stačí 
na opravu většiny topenišť. Zákazník není nucen kupo-
vat si zbytečně velkoformátovou desku. Toto balení je 
vhodné pro zasílání v balíku přepravními společnostmi 
a ideální pro kamenné prodejny. 

LEPIDLO
Vysokoteplotní lepidlo do 1100 °C GLUE THERMAX je 
dodáváno v sáčku o hmotnosti 850 g. Je určeno do 
přímého kontaktu s ohněm a spalinami. Je pastovité 
konzistence. Před použitím stačí sáček krátce prohníst 
a lepidlo je připraveno k aplikaci. Je určeno k lepení 
veškerých vermikulitových desek a desek k jiným ma-
teriálům (ocel, beton, kámen, dřevo, zdivo, keramika aj.). 

Jedná se o stejné lepidlo, které se používá ke stavebně 
izolačním deskám THRMAX ECO / ECO PRO. 

ZPRACOVÁNÍ
Desky se mohou frézovat, vrtat, sponkovat, řezat 
a jinak zpracovávat ručními nástroji na dřevo. Lepí se 
pouze doporučeným originálním lepidlem.

INSTALACE DO TOPENIŠTĚ
Konkrétní instalace potře-
buje konkrétní řešení. Pokud 
desky instalujete jako vy-
zdívku topeniště, pamatujte 
na roztažnost a vynechejte 
mezi deskami vůli dle 
velikosti desek a topeniště 
3 mm a více. Zabráníte tak 
prasknutí desky.

ŽÁRUVZDORNÉ 
VERMIKULITOVÉ DESKY 

do topeniště
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Specialista na plynové krby

HETVOOR DISTRIBUTION
Okružní 781

250 81  Nehvizdy
Praha východ

tel.: 723 650 004
www.hetvoor.cz

DRU 
GLOBAL FIRES 
DIK GEURTS 

ORTAL 
THERMOCET 

ITALKERO 
ELEMENT4 

FABER 
DIMPLEX 

MAISONFIRE 
HPC 

JSME PŘÍMÝ AUTORIZOVANÝ DOVOZCE ZNAČEK

velkoobchod
maloobchod

autorizovaný servis
odborné zaškolení

projektové dokumentace zdarma
showroom s funkčními krby

záruka 5 a 10 let
výhodné rabatové podmínky

  INZERCE  

  INZERCE  

vyrábí

PODPALOVAČ

www.drevitavlna.cz
www.podpal.to

PODPALOVAČ

Ekologický podpalovač - vyroben z přírodního materiálu - certifikované 
dřevité vlny a parafínu. Dlouhá doba hoření silným plamenem stačí 
na spolehlivé podpálení dřeva ve Vašich krbech, kamnech i ohništích 
a rozpálení grilovacího uhlí.
Příjemně voní!
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vyrábí

Budete se divit, nejen kominíci,
ale i kamnáři mají svůj styl a doplňky,
bez kterých by to nebylo ono.

DVOJBAREVNÁ TUŽKA
Koh-i-noor 3423, 
červenomodrá, délka 175 mm,
Ø tužky 9 mm, Ø tuhy 4 mm,  
www.mojepapirnictvi.cz, 11 Kč

KAMNÁŘSKÁ 
ZÁSTĚRA

na náprsní kapse 
logo Cechu kamnářů, 

kožená poutka, info 
o ceně v sekretariátu 

Cechu kamnářů ČR

KOŽENÁ BRAŠNA
na nářadí, přírodní 
hovězinová useň, 
26 × 43 × 20 cm, výztuhy 
na dně, hřbetu, bocích 
a vnitřní kapse, 
www.mzhutni.cz, 
1 391 Kč

KOŽENÉ PANTOFLE
s ovčí vlnou merino,

www.oveckarna.cz,
249 Kč

KAMNÁŘSKÁ ČEPICE 
se štítkem, info
o ceně v sekretariátu
Cechu kamnářů ČR Dobrý  

kamnář 
má styl!

CHRÁNIČE 
KOLEN 
na suchý zip, 
prošívání, 
info o ceně 
v sekreta-
riátu Cechu 
kamnářů ČR

Po
dp

al
ov

ač
 z 

dř
ev

ité
 

vl
ny

 P
e-

Po
, 3

2 k
s,

  
w

w
w

.4
ho

m
e.

cz
, 6

9 K
č

Žá
ru

vz
do

rn
ý 

tm
el

 
Ru

do
ki

t N
T 1

35
0,

 2
 kg

, 
w

w
w

.k
ut

il.
cz

, 1
50

 Kč

Ka
m

ná
řs

ká
 o

m
ítk

a 
Si

la
te

rm
, 2

5 k
g,

 w
w

w
.

ka
m

na
kr

by
.cz

, 7
70

 Kč

Co se vždycky hodí...
Kamnář má v kufru auta vždycky 
zásobu doplňků pro strýčka 
Příhodu nebo pro nenadálou 
situaci. Tyto kousky  
se mohou kdykoliv hodit.

EKOLOGICKÝ PODPALOVAČ - vyroben z přírodního materiálu - 
certifikované dřevité vlny a parafínu. Dlouhá doba hoření silným plamenem
stačí na spolehlivé podpálení dřeva ve Vašich krbech, kamnech i ohništích
a rozpálení grilovacího uhlí.

PŘÍJEMNĚ VONÍ!

WWW.DREVITAVLNA.CZ
WWW.PODPAL.TO

vyrábí

KAMNÁŘSTVÍ
A KOMINICTVÍ
STAVBA krbů s.r.o.

tel.: 774 222 513
Olomoucká 111, 627 00 Brno - Slatina

krby@stavbakrbu.com | www.stavbakrbu.com
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KRB
KRBOVÁ KAMNASÁLAVÁ KAMNA S KAMNOVOU VLOŽKOU

NEBO VYZDÍVANÝM OHNIŠTĚM

SPORÁK

ELEKTRICKÝ KRB
BIO ETHANOL

SLOW T.V.

PLYNOVÝ KRB
PLYNOVÁ KRBOVÁ KAMNA

SÁLAVÁ TEPLOVODNÍ KAMNA 
NEBO SÁLAVÝ TEPLOVODNÍ KRB

ANO
NE

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

CHCI KAMNA!

NE

NE

JSEM LÍNÝ

MÁM KOMÍN

MÁM DŘEVO

NEMÁM DŘEVO

CHALUPA

CHCI VAŘIT/PÉCT

RODINNÝ DŮM

BYT

RÁD SE ČVACHTÁM

JSEM TECHNICKÝ TYP

JSEM POŽITKÁŘ

MÁM PLYN

KOMÍN NELZE

NEMÁM KOMÍN

POŘÍDÍM KOMÍN

Pro ty, co snad neradi čtou dlouhé články, a přesto si chtějí spolehlivě 
vybrat - ti si mohou jen tak jezdit prstem po papíru...

PRO ČASOPIS KOLEM KAMEN PETRA ŽABOVÁ



NEO
kamna
a krby

Ve l k o f o r m á t o v á  k e r a m i k a  n o v é  g e n e r a c e

w w w . n e o k e r a m . c z

Technicky vyspělý materiál | Povrchy s unikátními texturami a efekty | Vytvořeno pro skutečně moderní interiéry
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TEHASVHASDSŘEMESLO

Když kouř k nebi nemůže?

Kominík
váš pomůže!

Vzpomenete si, kdy jste si mohli pro štěstí sahat na knoflík na oděvu, 
protože jste potkali kominíka? Potkáváme je tak zřídka, že už téměř
nikdo ani neví, proč si štěstí spojovat právě s nimi. Přitom v historii
kominického řemesla je řada pozoruhodných momentů i zásadních
zlomů, které silně ovlivňují život lidí. Rok 150. výročí založení Jednoty
kominíků je skvělou příležitostí k tomu, aspoň některé 
z nich si připomenout.  

 K ominík tak trochu připomíná čerta, 
a právě proto dokáže zahnat ďábly  
a zlé síly. Kominík představuje 
ochranu proti nebezpečí, ale 

i nemocem. A saze mají schopnost zneškodnit 
kouzla zlých čarodějnic. Kominík očišťuje 
komín, takže zachraňuje náš dům před 
nebezpečím požáru. Tohle všechno se říkávalo 
a traduje se mezi zasvěcenými dodnes. 
A jak že to je se šmátráním po knoflíku, je-li 
kominík na dohled? Zvyk údajně vychází 
z pravdomluvnosti kominíků. Když prý Marie 
Terezie jednou na zámeckém dvoře potkala 
dvorního kominíka, zeptala se ho, zda řádně 
prosmýčil všechny zámecké komíny. (Tehdy to 
bývaly komíny průlezné.) Odpověď chlapíka 
si hned na místě ověřila tím, že rukou 
přejela jeho vestu. A když dlaň zůstala černá, 
„mouřenínovi“ odpověděla: „Máš štěstí!“

JESTLI KOMINICKÝ MISTR, TAK DE MARTINI
Podle Věstníku kominického z r. 1906 není 
známo, zda kominíci do konce 16. století 
tvořili zvláštní cech. Čištění komínů bylo 
pravděpodobně provozováno jako svobodná 
živnost. První zprávy o kominících- 
-profesionálech jsou právě ze 16. století, což 
souviselo s růstem měst a větším důrazem 
na protipožární prevenci. Tehdy se v Čechách 
objevili první „mastkominové“, jak se jim 
říkalo, původem z Itálie. Do té doby si 
vymetali komíny a opravovali kouřovody 
sami majitelé domů. Za císaře Rudolfa II. 
tuto službu u nás vykonával jistý Tomáš de 
la Maniga z Locarna. Byl natolik obratný, že 
si od císaře vysloužil privilegium provozovat 
živnost kominickou na královském zboží 
v celých Čechách. Ferdinandem II. pak bylo 
uvedené privilegium rozšířeno na Bartoloměje 
a Mathiáše de Martini a zároveň ustanoveno, 
že vždy nejstarší z potomků obou bratrů smí 
v jejich živnosti pokračovat. Bratrům bylo 
svěřeno čištění komínů na Pražském hradě 
a v budovách královských, přičemž z každého 
komína jim byly vypláceny 4 bílé groše. To 

priveligium nabylo obzvláštní ceny tím, že 
plzeňští měšťané udělili totéž právo oběma 
bratrům pro své město. Mimochodem ještě 
v r. 1940 bylo v Praze několik kominických 
rodin de Martini.

JE REVOLUCE A KOMINÍCI SI MNOU RUCE
Kominické řemeslo patřilo v Čechách 
k privilegovaným. V Muzeu hlavního města 
Prahy je dochována cechovní pokladna 
Kominíků pražských z r. 1748. Nejstarší 
kominický cech u nás byl však založený 
v Třeboni už r. 1626. V r. 1821 byla 
dekretem zemské vlády vydána ustanovení 
o propůjčování kominické živnosti. Počet 
kominíků narůstal, a vláda proto ustanovila, 
že jejich počet má odpovídat potřebám 
obyvatelstva. K povinnostem policie patřilo 
dbát na to, aby majitelé domů povolovali 
přístup do svých domů za účelem čištění 
komínů. Ještě v první polovině 19. století totiž 
působili kominíci pouze ve velkých městech. 
Do těch menších a do vesnic zacházeli spíš 
zřídka. Venkov jejich služby dlouho odmítal. 
Důvody popsal vrchnosti r. 1783 rychtář 
na strakonickém panství: „Kominík platen 
a prospěšen by byl ještě víc k naší velké zkáze

Kdysi byly komíny čištěny před velkými 
svátky, a hlavně v tzv. sazometných 
středách.

Několik postřehů ze života a historie kominíků
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ŘEMESLO

JSME TU 
PRO VÁS!

1995AŤ JSTE JIŽ KAMNÁŘEM 
NEBO SE JÍM CHCETE STÁT

AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJEME ŠKOLENÍ

Problematika dimenzování krbů v nízkoenergetických stavbách 

Konstrukce sporáků s individuálně stavěnými roštovými i bezroštovými topeništi

VÍCE NA WWW.CECHKAMNARU.CZ

PODPORUJEME A PROPAGUJEME 

KAMNÁŘSKÉ ŘEMESLO

POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ 

INFORMACE Z OBLASTI KAMNAŘINY

NAVRHUJEME LEGISLATIVNÍ NORMY 

A ZÁKONY PRO PRÁCI KAMNÁŘŮ

NABÍZÍME PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

A ŠKOLENÍ

STEJNOKROJ
Bílá čapka poznávací značkou…

Podle pracovního oděvu 
pozná kominíka i dítě. Tradiční 

český kominický vzhled tvoří černé 
kalhoty a blůza, bílá čapka a přes 
rameno visící kominická štětka. 

Černý pracovní oblek byl zesílený 
koženými záplatami na loktech, 

kolenech a na zadnici, neboť o tato 
místa se mistři opírali při pohybu 

dutinou komínu. A pokud jde o bílou 
čapku, právě ta odlišuje české 

kominíky od většiny jejich kolegů 
z jiných zemí. Pracovní stejnokroj 

kominíka se příliš neměnil 
a navazoval na nejstarší tradice. 

Bílá pokrývka hlavy českého 
kominíka patřila už mezi kominické 
oblečení z doby císaře Rudolfa II. 
Součástí kominického privilegia 

bylo i stanovení slavnostního šatu, 
za jehož autora je uváděn Tadeáš 

Hájek z Hájku, císařův osobní lékař. 
Oděv byl vymezen takto: „kytle 
řemeslná z černého aksamitu 

do kolen jdoucí, kukle z kmentu 
bílého, punčoch bílých

a nízké škorně s přazkami stříbřitými 
a krajkou, k tomu pás široký 
s naším erbem říše římské.“

Až na pár změn se takto udržel 
kominický stejnokroj dodnes.

a škodě. Poněvadž my sami naše 
komíny každej tejden smejčíme 
a bedlivou pozornost držíme. Jen 
daremné peníze bysme složili 
na kominíka!“
Jestliže se kominíci do domu 
nedostali, první upomínkou bylo, 
že svou návštěvu dali na vědomost 
načrtkem kominického žebříku 
na domovních dveřích.
Největší rozkvět kominíci zažívali 
v době průmyslové revoluce, 
kominická živnost tehdy patřila 
k mimořádně privilegovaným. Je 
ale zajímavostí, že komínů bylo 
v každém městě mnohokrát víc 
než kostelních věží. Cechy, jejichž 
původní podoba už moderním 
požadavkům nevyhovovala, se 
začínaly měnit na jiná oborová 
sdružení té doby. V r. 1868 vznikla 
proto například Jednota kominických 
tovaryšů ku vzájemné podpoře 
v Praze. Později se tato organizace 
po přidružení mistrů přejmenovala 
na Jednotu kominíků a fungovala 
až do 50. let 20. století, kdy byly 
zrušeny živnosti. Podobná kominická 
sdružení vznikala i v dalších 
českých městech. Jednotlivá místní 
společenstva kominíků zastřešovala 
Zemská jednota společenstev mistrů 
kominických pro království České se 
sídlem v Praze. 

CECHY I SV. FLORIAN BDÍCÍ
Účelem kominických cechů 

a jednot bylo hájit zájmy kominické 
živnosti. V důsledku nárůstu 
komínů i kominíků bylo potřeba 
stanovit vymetací obvody, aby 
se kominíci nehádali o komíny. 
Kominický spolek se také 
podílel na propagaci živnosti. 
Především však každá kominická 
asociace jednala za své členy 
s tehdejšími úřady a vyjednávala 
za jednotlivé kominíky vše, co bylo 
k práci a provozu dotyčné živnosti 
potřebné. S činností spolku souvisela 
i výuka nových kominických učňů.
Pražská Jednota kominíků fungovala 
až do 50. let 20. století, kdy byly 
živnosti v rámci znárodňování 
zrušeny. Stejně dopadly i všechny 
tuzemské kominické svazy. 
Kominíci pak vykonávali svou 
práci pod hlavičkou družstev 
typu OPBH (Obvodní podnik 
bytového hospodářství) nebo jejich 
podomní činnost kontrolovaly 
národní výbory. Když bylo na konci 
60. let 20. století soukromé 
podnikání znovu na krátko povoleno, 
činnost kominické jednoty byla 
obnovena. Překvapivě vydržela až 
do r. 1981, kdy byla opět zrušena. 
Definitivně byla činnost obnovena až 
po r. 1989. 
V ČR existuje v současné době 
Společenstvo kominíků ČR, které 
je dobrovolnou profesní organizací 
sdružující podnikající fyzické 
a právnické osoby v oboru kominík.

Zatímco u nás byla poznávacím znamením 
kominíků bílá čepička, v sousedních zemích 
to byl a dodnes je cylindr.

Kominíci se dnes musí i jazykově
vzdělávat, neboť např. v Praze 
jsou bytové domy,
kde žijí pouze cizinci. 
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PORADNA

  INZERCE    INZERCE  

Výzkumné energetické centrum - 
Vysoká škola báòská - TU Ostrava          http://vec.vsb.cz/smokeman
Kontaktní osoby:  Ing. Jiøí Horák, Ph.D.    email:   jirka.horak@vsb.cz
                                Ing. Petr Kubesa           email:   petr.kubesa@vsb.cz  

Grafické znázornìní sušení døeva

R

Výhøevnost:          8,0 MJ/kg 

Spalné teplo:        9,9 MJ/kg

Výhøevnost:          12,2 MJ/kg 

Spalné teplo:        13,9 MJ/kg

Výhøevnost:          14,3 MJ/kg 

Spalné teplo:        15,8 MJ/kg

C = 0,247 kg = 24,7 % 

O = 0,218 kg = 21,8 %

W = 0,500 kg = 50,0 %
W = 0,214 kg = 30,0 %

W = 0,125 kg = 20,0 % 

1 kg døeva

0,714 kg døeva
0,625 kg døeva

surové døevo
(50 % vody)

1/2 až 1 rok sušené døevo
(30 % vody)

1 až 2 roky sušené døevo
2( 0 % vody)

H = 0,031 kg = 4,3 %

C = 0,247 kg = 34,6 % 

O = 0,218 kg = 30,5 %

H = 0,031 kg = 5,0 %

C = 0,247 kg = 39,6 % 

O = 0,218 kg = 34,9 %

H = 0,031 kg = 3,1 %

nárùst výhøevnosti o 53 % nárùst výhøevnosti o 79 % nízká hodnota výhøevnosti

W voda

kyslík
uhlík
vodík

-

-
-
-

O 
C
H

A popelovina-

dusík-N 
síra-S 

A = 0,003 kg = 0,3 %

N = 0,001 kg = 0,1 %

S < 0,1 %

A = 0,003 kg = 0,4 %

N = 0,001 kg = 0,1 %

S < 0,1 %

A = 0,003 kg = 0,4 %
N = 0,001 kg = 0,1 %

S < 0,1 %

W + A + h = 1

h hoølavina-

h = C + H + S + O + N

PORADNA

OB
RÁ

ZE
K:

 V
ŠB

 V
 O

ST
RA

VĚ
 IN

G.
JIŘ

Í H
OR

ÁK
 (S

M
OK

EM
AN

)

Jak často se má měnit těsnění dvířek? Mělo by se nějak
speciálně ošetřovat, aby vydrželo déle? S jakým výdajem 
mám počítat v případě výměny? 

U víkendového topení vám těsnění dvířek bude dobře sloužit nejspíš čtyři až šest 
let, ale nezatápíte-li jen svátečně, počítejte v průměru se třemi roky. Čím méně 
budete používat agresivní čističe skla, které mají tendenci za těsnění zatékat, tím 
vám těsnění vydrží déle. V případě jeho výměny počítejte s výdajem cca 800 Kč.

Jakou optimální 
vlhkost má mít dřevo
na topení?
Dřevo na topení má mít 
vlhkost menší než 20 %. Čerstvě 
pokácené dřevo obsahuje cca 
50 % vody. Pokud topíte čerstvým 
dřevem, spotřebuje se značná 
část energie na vysoušení dřeva 
v topeništi. Mimo to voda, 
která se mění v páru při 100 °C, 
výrazně snižuje teplotu hoření. 
Při topení čerstvým dřevem je 
přibližně dvojnásobná spotřeba 
dřeva pro vytvoření stejného 
množství energie než u dřeva 
vysušeného. Vlhké dřevo mimo 
to výrazně více dehtuje, což se 
v první řadě projeví na zakouření 
skel topeniště a následně zanášení 
celé spalinové cesty. Může to 
vést až ke vznícení sazí v komíně, 
nenávratnému poškození komínu 
a případně dalším škodám na 
majetku. 

Existuje nějaký
materiál na vnitřní 
stranu kamen, který
by majitele zcela zbavil 
nutnosti jejich opravy 
nebo renovace?
Co dělat, když máme 
na vnitřní straně
kamen prasklinky? 
   

U všech topidel (krbových 
vložek, kamen, krbových kamen 
a sporáků) je třeba v rámci 
údržby sledovat stav a celistvost 
žáruvzdorné vyzdívky nebo 
výstelky topeniště. U stavěných 
kachlových kamen a sporáků bývá 
topeniště vyzděno z masivních 
šamotových materiálů 
a nedochází tak často k jejich 
poškození. U ostatních, zejména 
kovových topidel, bývá topeniště 
vyloženo plochým šamotovým 
materiálem, v poslední době 
častěji vermikulitem nebo odlitky 
žárobetonu. Tloušťka těchto 
„vyzdívek“ bývá zpravidla 25 až 
40 mm. Účelem je udržovat 
v topeništi vysokou teplotu 
a zároveň chránit před jejími 
účinky okolní konstrukci 
topidla. Tento materiál je 
extrémně namáhán zejména 
kvůli značným skokům teplot 
v režimu provozu topidla, což 
ovlivňuje i jeho životnost. Po 
určité době provozu topidla se 
na materiálu začnou objevovat 
prasklinky, které zmiňujete, 
a samy o sobě nic neznamenají, 
pokud výstelka zůstane v celku. 
Pokud je však rozpraskání takové, 
že při manipulaci v topeništi 
dojde k vypadnutí části výstelky, 
je zapotřebí topeniště opravit. 
Použití dostupných kamnářských 
tmelů dočasně problém vyřeší, ale 
po určité době se budete muset 
obrátit na kamnářskou firmu, 
která provede výměnu výstelky 
nebo vyzdívky topeniště. Buď 
zajistí originální díly v případě 
tvarovaného materiálu, nebo si 
poradí s odpovídající náhradou. 
Zpravidla se vyměňuje celá 
výstelka.

Jak by se mělo skladovat 
dřevo, aby bylo v optimálním 
stavu k topení v kamnech?

V prvé řadě nutno poznamenat, že 
dřevo je zapotřebí skladovat tak, 
aby vysychalo. Takže optimálně je 
skladujte naštípané, tedy mělo by mít 
trojúhelníkový tvar s velikostí hrany asi 
10 cm – v tomto ohledu ale vycházejte 
z rozměrů svého topeniště, neboť např. 
pro sporáky může být i výrazně menší.
Dřevo správně vysychá, pokud je 
skladováno na suchém a dobře 

větraném místě, kde je zajištěno 
provětrání od země, od stěn a nejlépe 
i mezi jednotlivými řadami dřeva. 
Pro urychlení procesu schnutí dřevo 
skladujte křížem.  
Pamatujte taky na to, že do dřevěných 
hrání nesmí shora pršet. Obecně platí, 
že měkká dřeva vysychají při stejných 
podmínkách rychleji než dřeva tvrdá. 
Měkké dřevo vyschne na vlhkost 20 %  
za cca 2 roky, tvrdé za cca 3 roky. 
Při skládání dřeva mějte na paměti 
i stabilitu hrání s ohledem na sesychání 
– musíte prostě upravit výšku hrání 
v závislosti na délce polen. 

Ve staré plechové vaně 
v kůlně se nám vrší popel 
za téměř čtyři roky topení 
v kamnech a nevíme, co 
s ním. Co doporučujete? 
Obrátit se na popeláře?

A máte zahradu? Pak zapomeňte  
na popeláře a dopřejte skvělý  
kompost záhonům na své zahradě. 
Přece nebudete platit za odvoz 
něčeho, co má špičkovou kvalitu  
a vaší zahradě je to vyloženě k duhu. 
Vždyť popel je nejlepším motorem 
pro kompost!

Jak vyčistit sklo dvířek 
krbových kamen? Nedělám 
něco špatně, že ztratilo svoji 
čirost, nebo je to běžný jev? 

Klíčovým předpokladem zachování čirého 
skla u kamen je používání suchého dřeva 
a zajištění dostatečného přístupu vzduchu. 
Minimálně něco z uvedených zásad 
nedodržujete. K nápravě použijte čistič skla, 
ale dbejte na to, aby vám nezatékal mezi 
sklo a rám ve spodní části. Několik minut 
nechte čistič působit a poté jej setřete 
hadrem nebo ubrouskem. Pokud nemáte 
čistič, výborně fungují i vlhčené ubrousky. 
Rozhodně ale nepoužívejte popel, Cif ani 
špachtli nebo jakékoliv jiné neúčinné, nebo 
dokonce devastující řešení.

JE TÉMĚŘ JEDNO, ZDA JSOU KAMNA MALÁ 
ČI VELKÁ, STARÁ ČI NOVÁ A VÝHŘEVNÁ VÍCE ČI 
MÉNĚ. FAKTEM JE, ŽE KOLEM NICH ČASTO 
VYVSTÁVAJÍ OTÁZKY. V TÉTO RUBRICE 
VÁM V NICH ALE UDĚLÁME JASNO…

PORADNA
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SRUB
jako chytrý dům

Díky systému kouřovodů uvnitř 
kachlových kamen stačí jedna 
dávka dřeva, a kachle pak hřejí 
dva dny. Realizace kachlových 
kamen Zámecká kamnářská 
manufaktura, Libor Soukup 
a Vít Pešek.

Jaroslav s Ivou se 
v malebných jižních 
Čechách obklopili voňavým 
dřevem, ale i současnými 
vymoženostmi. Podívejte 
se s námi do srubu 
postaveného z českého 
smrku, který funguje jako 
inteligentní domácnost.  

S rub můžete pojednat různě, třeba jako 
opravdový kanadský s udusanou hlínou 
a otevřeným ohništěm, mě a manželku ale 

nejvíc lákalo inteligentní bydlení,“ říká nám už ve 
dveřích Jaroslav. „Chtěl jsem stylové zařízení, ovšem ne 
takové, abych musel tři měsíce posilovat, než přisunu 
židli ke stolu.“ Své vysněné bydlení si postavil po 
konzultaci se srubaři nejdřív jako model 1 : 50. 
Na období, kdy se stavělo, si se ženou půjčili 
sousední chalupu. 
 
KANADSKÁ TECHNOLOGIE 
Jaroslav najmul srubaře a postavil si srub s vlastní 
firmou. Stavěli ho odborníci, kteří se u nás stavbou 
kanadských srubů zabývali jako první. „Na hrubou 
stavbu jsme použili smrky z místních zdrojů, všechny 
rostly do 15 kilometrů odsud,“ popisuje. „Stavěli jsme 
z čerstvého, tedy mokrého dřeva. Aby bylo kvalitní, 
musíte ho natěžit ideálně v dubnu, kdy má pod kůrou 
ještě letní hnědé dřevo, vlastně letorost, který vyrostl 
předešlý rok. Kůra z něj jde dobře oloupat. Později byste 
pod ní objevili už jarní bílé dřevo, měkké a nekvalitní.“ 
Na naše přání počítá: „Potřebovali jsme 100 klád, 
dlouhých asi 12 m, každá měla zhruba 1,5 kubíku 
a 700 kg. Na střechu padlo 20 palet betonových tašek. 
Celkově je to lehčí materiál než na cihlový dům, zdivo 
na hrubou stavbu vychází na 5000 Kč/m2.“ Jaroslav má 
všechno zdokumentované a stavbu si dokonale prožil: 
„Byl jsem s hajným a srubaři vybírat dřevo, kácet ho, 
i jsem si pár klád oloupal a při stavbě bral každou do 
ruky. Za suky mě proklínali,“ směje se. „Běžně se stromy 
hoblují i s nimi, z kmene se udělá skoro telegrafní sloup, 
rovná uniformní kláda, to se mi nelíbilo. V našem srubu 
je každá originál.“ Srub vznikal jako stavebnice podle 
Jaroslavova modelu, který stál uprostřed stavby. Kláda 
se musí jeřábem usadit na místo a tam změřit, kde na 
obou koncích vyřezat sedla. Sundá se a vyřeže. 

Jaroslav s Ivou si splnili sen o srubu s velkou zahradou a rybníky. Když pozemek 
upravili, vyrostly tu nejdřív kostřavy, pak jitrocele. Poté převládla tráva a teď ji zdobí 
jetel. Pohledy se tak pořád mění, k čemuž přispívá i obrovská letitá lípa. V ložnici 
dřevo doplňují cihlové obkladové pásky. Iva má toaletní stolek, oba pak velkou skříň 
a objemný prádelník. 
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K jídelnímu stolu dlouhému 
3 metry se vejde deset lidí. Židle 
z mahagonového dřeva jsou 
z Indonésie, keramické lampy 
se slunečnicovým dekorem si 
vybrala Iva v italském e-shopu. 

NÁVŠTĚVA

Díky systému kouřovodů uvnitř 
kamen stačí jedna dávka dřeva, 

a kachle pak hřejí dva dny. 

K jídelnímu stolu dlouhému 
3 metry se vejde deset lidí. Židle 
z mahagonového dřeva jsou 
z Indonésie, keramické lampy 
se slunečnicovým dekorem si 
vybrala Iva v italském e-shopu. 

Velká skříň v obývacím pokoji skrývá televizi 
a za polopříčkou má Jaroslav pracovnu, zadní
dveře vedou do ložnice jedné z dcer. 

Pak putuje znovu nahoru, aby se srubařským kružítkem 
obkreslil tvar spodní klády na horní. Opět se spustí 
a vyřeže podélná drážka. A pak s ní znovu na místo. 
Do spojů se přitom vkládají speciální pásky a minerální 
vata.  Jeřáb postupně vystaví něco jako palisádu 
středověkého hradu. Až nakonec se vyřezávají otvory 
na dveře a okna, tady byla použita dřevěná eurookna 
s dvojsklem. Okna musí mít nad sebou volné kapsy 
s minerální vlnou, protože jak dřevo vysychá, srub si 
sedá. Garážová vrata mají vlastní konstrukci.   
 
BYDLENÍ NA MÍRU 
Dům má celkovou plochu 304 m2 i s 50m terasou, 
dvojitou garáží, komorou a dílnou, na obytnou plochu 
zbývá 180 m2. Součástí je zázemí pro dcery a jejich 
rodiny i pokoj pro hosty. Stylový nábytek z masivu je 
v každé místnosti jinak barevný a s odlišnými detaily. 
Manželé si také pochvalují, že vnitřní stěny z klád 
natřené interiérovým olejem stačí jednou za rok otřít 
od prachu. „Raduju se z toho, že už nikdy nebudeme 
malovat,“ říká Jaroslav. Hodně si užívají nejen příjemné 
dřevo, ale i chytrou domácnost. Osvětlení a vytápění 
mohou pohodlně řídit na dálku pomocí chytrého 
telefonu. Jako zdroj tepla zvolili tepelné čerpadlo. 
Na zahradě je 600 m trubek v hloubce 1,4 m ve 
4 smyčkách. 

V koupelně jsou umyvadla osazená 
na desce a nábytek šikovně odděluje 
druhý záchod v domě. V protilehlé 
části koupelny je vana a sprchový 
box. Zrcadla se nezapotí, protože 
dřevo vlhkost absorbuje.
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MOŽNÁ SE K VÁM NEDONESLO, CO OSTATNÍ 
Z KAMNÁŘSKÉHO SVĚTA ZAUJALO NEBO PŘÍMO 
NADCHLO. ANEBO JSTE NĚCO NĚKDE ZASLECHLI, 
ALE PŘECE JEN NENÍ NAD TO MÍT INFORMACE 
PĚKNĚ ČERNÉ NA BÍLÉM A PŘÍMO OD PRAMENE. 
TAKŽE TADY JSOU... 

NOVINKY
VĚC: 
ENERGETICKÉ 
ŠTÍTKY
Lidé, kteří prodávají či 
pronajímají byt nebo 
rodinný dům, a přitom 
nemají pro svou 
nemovitost vyhotoven 
průkaz energetické 
náročnosti budov (PENB), 
riskují pokutu až 50 tisíc 
korun. Majitelé bytových 
domů nebo společenství 
vlastníků jednotek potom 
až 200 tisíc Kč. Podle 
realitních makléřů je 
přitom obrovské množství 
domů stále bez průkazů, 
ačkoliv povinnost 
vlastníků zajistit si PENB 
platí již delší dobu. 
Tato opomenutí jsou 
alarmující o to víc, že 
podle makléřů má drtivá 
většina nemovitostí 
v jejich nabídce jako 
třídu energetické 
náročnosti uvedeno G, 
tedy tu vůbec nejhorší. 
Energetický štítek nebo-
li certifikát energetické 
náročnosti budov se 
dá pořídit od cca 1500 
Kč a k tomu pověřené 
specializované firmy 
garantují, že jej dodají do 
týdne. Více například na 
www.energeticky-stitek.
webnode.cz 

P o úspěchu školení konaných Cechem 
kamnářů v květnu a v červnu 
letošního roku jsou na pořadu další 

školení, která proběhnou v září a v říjnu 2018.
Praktické dvoudenní školení konané v květnu 
v Praze na Jarově se týkalo tématu konstrukce 
sporáků s individuálně stavěnými roštovými 
a bezroštovými topeništi a cena za jeho 
absolvování byla pro členy Cechu kamnářů  
3 500 Kč (ostatní 7 000 Kč). Školení konané 
v červnu se týkalo problematiky dimenzování 
krbů v nízkoenergetických stavbách a bylo 
pro všechny zúčastněné zdarma. Pokud 
se navíc do jednoho roku od absolvování 
školení rozhodnou necechovní účastníci 

vstoupit do Cechu kamnářů ČR, bude jim 
zpětně započteno 10 kreditů do programu 
dlouhodobého vzdělávání jako cechovním 
kamnářům.
A teď k dalším z připravovaných školení. 
Nejbližší proběhne 7. září od 13.00 do 
16.00 hod. v prostorách restaurace U Lyžaře, 
Smrčenská 4142/44 v Jihlavě a jeho téma 
se v době uzávěrky vydání tohoto časopisu 
zatím ještě zpřesňuje. Dále pak počítejte 
s dvoudenním školením konaným v říjnu 
opět na Jarově v Praze. Druhé z chystaných 
školení bude placené a přístupné i nečlenům 
Cechu kamnářů (pro členy bude cena 
zvýhodněna). Účast na školení potvrďte 
Janě Macourkové na e-adresu sekretariátu 
cechu (sekretariat@cechkamnaru.cz) nebo 
telefonicky na číslo 601 572 619. V případě 
pražského školení bude možnost ubytování 

v blízkosti školy, přičemž cena za ubytování 
a stravu není zahrnuta v ceně za školení. 
Další školení se připravují v Plzni a v Kolíně 
a přesnější informace o nich budou členům 
cechu zaslány elektronicky.
Jako obrazovou pozvánku na akce 
připojujeme výběr z fotodokumentace, která 
byla pořízena během školení konaných 
během první poloviny tohoto roku.

ZLATÝ PLAMEN
Cech kamnářů ČR pro letošní rok
znovu vyhlašuje soutěž Zlatý plamen 
o nejzajímavější individuálně stavěné 
topidlo. Pro bližší informace sledujte 
stránky www.zlatyplamen.cz, které jsou 
však v době přípravy tohoto vydání 
Kamnářského speciálu stále ještě 
ve výstavbě. Takže organizátoři 
prozatím děkují za trpělivost 
a dopřávají vám čas doladit 
k naprosté dokonalosti díla, která 
do soutěže hodláte přihlásit.

NAŠE WEBOVKY
Radě Cechu kamnářů byl na posledním sněmu uložen úkol vytvořit nové webové stránky 
Cechu kamnářů ČR. Rada zpracovala zadání pro výběrové řízení na dodavatele nových 
webových stránek a rozeslala je několika firmám, které se danou problematikou zabývají. 
Z došlých nabídek byla vybrána jedna, kterou jsme vytvořením webových stránek pověřili 
a s níž se nyní na tvorbě nových stránek usilovně pracuje. Nové webové stránky by měly být 
spuštěny počínaje říjnem letošního roku. Slibujeme si od nich grafický design odpovídající 
současným trendům. Orientace v nich i jejich fungování by měly být intuitivní a přehledné 
pro každého uživatele a návštěvníka včetně těch, kteří jinak internet ani moc nemusí. 
Součástí stránek bude i Zlatý plamen, o němž je řeč výše v této rubrice.

INSPIRATIVNÍ
ŠKOLENÍ 
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NOVINKY

V Muzeu města Ústí nad 
Labem trvá do 14.10. 2018 
výstava Svět kachlových 
kamen, která představuje 
kachle a kachlová kamna 
severozápadních Čech. 
Pozoruhodná expozice 
navazuje a doplňuje 
stejnojmennou výstavu, 
která proběhla na jaře 
letošního roku v Oblastním 
muzeu v Mostě. 
Autoři výstavy shromáždili 
obdivuhodné množství 
materiálu a exponátů 
z celých severozápadních 
Čech a tak se s kachlovými 
kamny můžete seznámit 
v rozsahu i v souvislostech, 
v jakých jste je ještě nikdy 
dříve spatřit nemohli. 
Kamna, která na výstavě 
uvidíte jako dominantní 
exponát, postavili pod 
dohledem prezidenta 
Cechu kamnářů ČR Pavla 
Ryndy žáci kamnářského 
učiliště v Praze na Jarově. 
Nebylo to jednoduché – po 
ukončení výstavy v Mostě 
je rozebrali a opět postavili 
v Ústí nad Labem! 
Expozice kopíruje historii 
výroby kachlových kamen 
u nás od gotiky a renesance,  
postupně přechází do 
baroka a k manufakturní 
výrobě 19. století, odkud 
je jen krok do století 20., 

jehož události už mají 
členové Cechu kamnářů 
zmapované i ve své paměti.

Výběr z toho 
nejzajímavějšího, co 
mohou nabídnout muzejní, 
památkové a vědecké 
instituce z Ústeckého kraje, 
doplňují předměty z dalších 
českých i saských muzeí.
K výstavě vyšel obsáhlý 
katalog, který by si 
žádný zájemce o historii 
kachlových kamen neměl 
nechat ujít.

Jako pozvánku 
uvádíme párové kachle 
s vyobrazením obrněných 
jezdců coby panovníků 
Českého království 
a Římskoněmecké říše. 
Podle místa nálezu 
a podle výzdoby lze 
kachle (resp. matrice na 
jejich výrobu) klást do 
30. či počátku 40. let 14. 
století; dnes představují 
nejstarší konkrétněji 
datované výrobky svého 
druhu v českých zemích. 
Hrad Kyšperk u Teplic. 
(Archeologický ústav 
AV ČR, Praha, c.c.i., inv. 
Č. KY1 a KY2. Kresba 
Kateřina Vytejčková, repro 
z katalogu Svět kachlových 
kamen.  

SVĚT 
KACHLOVÝCH KAMEN

Projekt výstavy vznikal 
více než dva roky a podílela 
se na něm řada krajských 
i republikových institucí. IL
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Obrazy domova

Marc Chagall kdysi prohlásil, že v jeho obrazech 
nenajdete centimetr čtvereční bez nostalgie pro rodnou 
zemi. Jak ve svých vzpomínkách Můj život popisuje 
svou matku? „V našich očích měla máma tak vznešený 
výraz, jak jí to jenom život na předměstí dovoloval. 
Nechtěl bych ale o mámě, která už nežije, mluvit dobře, 
příliš dobře. Můžu o ní tedy vůbec mluvit? Občas 
nechci mluvit, ale plakat… Večer zavřela krám, děti 

se vrátily domů, táta pomalu usínal u stolu, lampa 
odpočívala a židle se nudily. Nevěděli jsme, jaká obloha 
je venku nebo kam se schovala příroda. Netvrdím, 
že jsme byli zticha, jenom se všechno ponořilo do 
nečinnosti. Máma seděla před vysokými kamny, jednu 
ruku si opírala o stůl, druhou měla položenou na břiše. 
Hlava se jí jako špičatá homole zvedala do výšky, kde 
účes spínala jehlice…“ 

Pro umělce trpící často nedostatkem financí a nepohodlím je 
oheň v krbu nebo v rozpálených kamnech symbolem domova, 
klidu a bezpečí. Máme pro vás příběhy tří velikánů světového 

umění, kteří kamna a krby zvěčnili ve svých obrazech. 

Marc Chagall 
(1887–1985): 
Matka u kamen

Paul Cézanne 
(1839–1906): 
Kamna
v ateliéru, 
1865
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LITINOVÉ ROŠTY
A PLÁTY

široký výběr

vše najdete na www.kamnarina.cz

SKLA
POD KAMNA

typická skla skladem
atyp vyrobíme

ŽÁRUVZDORNÉ
SKLO

standardní i samočistící
řežeme na míru 

zasíláme obratem

Kamna v ateliéru Paula Cézanna můžete na vlastní oči spatřit 
i dnes. Stačí, když se vydáte na výlet do jihofrancouzského 
městečka Aix-en-Provence. Najdete tu ateliér, který si umělec na 
konci života navrhl a zařídil přesně podle svých představ. Severní 
okno dává ateliéru doslova magickou atmosféru a je tu i úzký 
otvor vybouraný ve zdi – ten sloužil k vynášení dokončených 
rozměrných pláten. Kromě kamínek spatříte v ateliéru i spoustu 
dalších předmětů z Cézannových obrazů – sošky, džbány i lidské 
lebky. Pravidelně jsou tu také doplňovány čerstvé květiny a ovoce – 
prostě, budete si tu připadat, jako by umělec na chvilku jen odběhl.   

Obraz ženy sedící u plápolajícího krbu je symbolem úkrytu 
v bezpečí a nejistotě – Vincent van Gogh se nechal inspirovat 
rytinou francouzské malířky Virginie Demont-Breton, a protože 
se kromě vlastních témat věnoval i reprodukcím obrazů jiných 
umělců, použil své typické modré a fialové odstíny a vytvořil 
unikátní dílo, které ovšem, jako většinu svých obrazů, pouze 
daroval. Během života totiž tento nešťastník dokázal prodat 
jediný svůj obraz… Ani on, ani pomocník v azylovém domě, kde 
umělec v tomto období žil, a pro něhož byl obraz zřejmě určen, by 
dnešním miliardovým částkám za Van Goghovy obrazy asi nevěřil.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Vincent van Gogh 
(1853–1890): 
Muž je na moři
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BŘEŽANY
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HORNÍ ZÁMEK
Budova: Barokní zámeček
sloužil původně jako rezidence 
benediktinského kláštera sv. Jiří 
na pražském Hradě a pochází 
z přelomu 17. a 18. století. V parku 
objevíte první samostatné dílo Jana 
Blažeje Santiniho Aichela, kapli 
sv. Anny. Za protektorátu v zámku
sídlil K. H. Frank, nyní je zde 
Památník národního útlaku
a odboje.

Otevřeno: Po celý rok, kromě pondělí a úterý,
9.00–12.00 a 12.30–16.30
Adresa: Horní zámek, Hlavní 11, Panenské
Břežany, https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz

Výlety za kachlovými 
poklady II.

SEZIMOVO ÚSTÍ

Pohled ke krbu 
v přízemí. Hana 
Benešová zde našla 
skutečný domov a po 
smrti manžela se tu 
usídlila natrvalo. Žila 
tu pak až do své smrti 
v roce 1975.

Boční východ do zahrady 
s keramickým bazénem.

Kamna s miskovými kachly 
jsou v Benešově pracovně.

Letní sídlo prezidenta Beneše bylo postaveno 
v letech 1930-31 a svou nízkou střechou mělo 
připomínat jihofrancouzské domy. Později přibyla 
obloučková lodžie stínící terasu.

BENEŠOVA VILA
Budova: Památník manželů 
Benešových  je po rekonstrukci 
vrácen do původní podoby a zařízený 
původním nábytkem.  Milovníky 
zahrady potěší i upravené záhony, 
na kterých si Hana Benešová 
velmi zakládala. O zahradě ráda 
rozmlouvala i s Karlem Čapkem, který 
jí jednou věnoval k narozeninám sadu 
motyk.  
Expozice: Kromě původních interiérů 
můžete navštívit i zahradu a zastavit 
se u rodinné hrobky Benešových, 
která je přístupná po celý rok.

Otevřeno: V roce 2018 je vila otevřena do 
28.10., vždy o víkendu od 10.00–17.00. Před 
prohlídkou je nutná on-line rezervace.
Adresa: Památník dr. Edvarda Beneše, 
Sezimovo Ústí, on-line rezervace 
na www.nm.cz

Jižní Čechy

VALEČ
Západní Čechy

Kachlová kamna jsou dominantou 
společenské místnosti zámeckého hotelu, 
který najdete přímo za kavárnou Prádelna.

ZÁMEK VALEČ
Budova: Samotný zámek pochází 
ze 14. století, největší slávu ale zažil 
v letech 1623–1721, kdy byl velkolepě 
přestavěný a zámecký areál byl 
vyzdoben díly renomovaných 
umělců své doby. Po druhé světové 
válce byl zámek zkonfiskován 
a sloužil jako sanatorium pro 
válečné veterány, v 50. letech pro 
korejské děti a nakonec jako dětský 
domov. V roce 1976 kompletně 
vyhořel a dodnes trvá jeho obnova. 
Expozice: Celoroční prohlídky 
všech prostor  bez průvodce, pouze 
s informačním letákem.     

Otevřeno: Zámek i park je volně přístupný 
po celý rok, v předem určené dny je 
zpřístupňován i letohrádek s vyhlídkou. 
V pátek a v sobotu jsou prohlídky zámku 
až do 23.00,  zázemí a lucerny zajišťuje 
Informační centrum a kavárna Prádelna 
přímo v parku. 
Adresa: Státní zámek Valeč, Valeč 
v Čechách, www.zamek-valec.cz
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Při plánování svých výletů se můžete inspirovat našimi tipy. Vybíráme si místa, 
kde se podařilo zachovat s původním vybavením i autentická kachlová kamna. 
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MODERNÍ STAVEBNÍ
MATERIÁLY PRO ÚSPĚŠNOU
STAVBU KAMEN A KRBŮ

EBK ERET BERNARD s.r.o.
Sokolovská 2112 / 74c, 323 14 Plzeň, Czech Republic
tel./fax: +420 377 538 787, tel.: +420 377 534 515
mobil: +420 723 361 638, email: info@ebk.cz

EXKLUZIVNÍ PRODEJCE PRO ČR:

www.ebk.cz

Severní Čechy

TEREZÍN
Budova: Kavalír II je součást vnitřního 
opevnění bastionu na jižní straně města. 
V přízemí  byly umístěny pevnostní pekárny, 
které měly kapacitu na 75 tun chleba denně 
- jak pro posádku Terezína, ale i polní 
armádu.  
Expozice: Při procházce Kavalírem II zažijete 
kus 18. století na vlastní kůži. Projdete se 
stájemi, ubikacemi prostých vojáků, přes 
důstojnické byty až po strážnici a kuchyni. 
Na vojenském dvorku potkáte hospodářská 
zvířata, která armáda vždycky pro svou 
potřebu chovala. 

Pro zajímavost můžete navštívit i navazující 
Muzeum La Grace, které vás uvede do 
podpalubí plachetnice z 18. století.

Otevřeno: Po celý rok, úterý–neděle 10.00–16.00
Adresa: Pod Hradbami 390, Terezín,   
www.projekt-terezin.cz

Ve vojenské 
kuchyni stojí 
velký kachlový 
sporák, který 
dává celému 
prostředí náhle 
příjemnější 
lidský rozměr.

Severní Čechy

LIBOCHOVICE
Budova: Jeden z nejkrásnějších českých barokních 
zámků  stojí na břehu řeky Ohře. Na místě někdejší 
tvrze se několika přestavbami vyvinula současná 
podoba zámku, pocházející z konce 17. století.  Zámek 
doplňuje rozsáhlý park s francouzskou zahradou 
a oranžérií. Pro ty, kdo rádi navštěvují rodiště 
slavných osobností, máme informaci, že právě tady 
se narodil J. E. Purkyně, jehož otec  zastával funkci 
správce libochovického panství.
Expozice: Klasické interiéry nabízejí průřez 
historickými styly od pozdní renesance přes baroko 
a rokoko až po 19. století se sbírkami gobelínů, 
unikátních kachlových kamen, porcelánu i obrazů.

Otevřeno: od května do září denně kromě pondělí,  
v říjnu o víkendech a svátcích, 10.00–16.00 
Adresa: Zámek č. 1, Libochovice
www.zameklibochovice.cz

JIŽNÍ MORAVA

MORAVSKÁ GALERIE
Budova: Někdejší Pražákův nájemní 
dům je spolu se sousedním Besedním 
domem jedním z nejpozoruhodnějších 
neorenesančních souborů na Moravě. 
V letech 1869–1874 jej vytvořil vídeňský 
architekt Theophil von Hansen.
Expozice: V rámci té stálé věnované 

modernímu umění, kde mimochodem 
mezi patry můžete sjet i po skluzavce, 
se tu konají také krátkodobé výstavy. 
Nyní např. až do 24. března 2019 
výstava V kůži Dušana Jurkoviče 
konaná na počest 150. výročí narození 
slavného architekta.
V jednom z podlaží architektonicky 
úžasného paláce uvidíte i několikero 
krásných kachlových kamen, mezi 
kterými nás nad jiné upoutala 
kamna s Dietrichštejnským znakem 

z 2. třetiny 18. století. Kamna byla 
získána v roce 1887 z budovy c. k. 
nejvyššího zemského soudu v Brně 
a pozoruhodná jsou provedením ve 
stylu habánské fajáns, tedy bílou 
neprůhlednou glazurou v kombinaci 
s efektním zlacením.  

Otevřeno: Středa až neděle 10.00–18.00, 
čtvrtek 10.00–19.00, pondělí a úterý zavřeno
Adresa: Husova 18, Brno, 
www.moravska-galerie.cz
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PŘED

PO
Kamna

jako televizní superstar!

P říběh znovuzrození těchto unikátních kachlových kamen 
začíná někdy počátkem února letošního roku. Majitel 
bytu se vypořádal s ostatními členy rodiny a mohl 

konečně investovat do rekonstrukce bytu, který byl už jenom 
jeho. Z původního zařízení mnoho nezbylo, ale v obývacím 
pokoji zůstala stát kachlová kamna. Byla krásná, i když do nich 

někdo z majitelových předků prorazil díru na rouru a zřejmě 
si místo kamny topil menšími kamínky postavenými před 
tento historický skvost. Nepřísluší nám hodnotit vkus a vztah 
k rodinnému majetku – byt totiž historicky patřil stále jedné 
rodině. Z dnešního pohledu se vlastně můžeme jen radovat, 
že kamna dostala jen jednu ránu a zůstala stát. Kolik rodin se 
podobného díla raději úplně zbavilo? 
Produkce televizního pořadu, která se o těchto kamnech 
dozvěděla, okamžitě viděla potenciál v atraktivitě tématu 
a rozjela se dlouhá řada jednání a ladění harmonogramu natáčení 
a možností kamnářské firmy tak, aby během natáčecího týdne, 
který je pořadu věnován, bylo opravdu možné uvést kamna 
do finální podoby a slavnostně rozehřát. S dvouměsíčním 
předstihem tak proběhla předtáčka, kdy režisér a kameraman 
zaznamenali rozebírání kamen v bytě včetně všech detailů 

poškození. Další fáze už probíhala mimo kamery. Celý 
jeden měsíc, každý pracovní den, od rána do večera, byli 
čtyři lidé plně vytíženi odstraňováním nánosů emailu. 
Oproti původnímu odhadu bohužel nešlo jen o jednu 
vrstvu, ale o dvě, někde i o tři. Tyto vrstvy nebylo možné 
odstranit například formou chemické lázně, šlo to jedině 
ručně. Pomalu a ztuha. Pod rukama se ale postupně 
zjevovalo něco, co by se dalo pojmenovat jako zázrak! 
Ukázalo se totiž, že původní kachle byly ze dvou barev a že nová 
podoba kamen bude naprosto odlišná od té, s níž se kamnáři na 
počátku setkali.  
Začátek natáčecího týdne už byl ve znamení pracovního vypětí 
– kamna sice byla víceméně zrestaurovaná, ale v natáčecím 
harmonogramu zbývalo jen velmi málo času na opětovné 
sestavení kamen v bytě. Bylo třeba nasadit všechny kapacity 

– vždyť jehom stěhování materiálu do druhého patra, kam se 
kamna měla vrátit, zabralo půl dne! Nesmíme zapomenout, 
že stavba kamen je stavba jako každá jiná a je třeba, aby zdicí 
materiály dobře proschly. Aspoň tady kamnářům nahrávalo teplé 
počasí a lepidlo schlo jako na objednávku. V den, kdy se měla 
kamna předat majiteli a do bytu měla přijít designérka doladit 
interiér nábytkem, se pracovalo do půlnoci. Ale stihlo se to!

Jednotlivé díly 
se po pečlivém 
očíslování 
a zanesení 
do plánku 
přestěhovaly 
do kamnářské 
dílny 
k očištění.

Rohová kachlová 
kamna pocházejí 
zřejmě z doby 
kolem roku 
1887, kdy se 
budovaly domy 
na Janáčkově 
nábřeží v Praze.

Rozebírání kamen bylo 
pečlivě zaznamenáno 

televizní kamerou. Včetně 
takových detailů, jako 

byla prasklá koruna.

Kamna v původní podobě, jak je kdysi mistrovsky postavili naši předchůci. I nadále 
budou předávat svým majitelům teplo, i když v nich už kvůli tenkému střepu není 
možné topit dřevem. Majitelé se na radu kamnáře rozhodli zvolit elektrický systém 
vytápění, který tato kamna lehce zvládnou.

Detail repasovaných větracích dvířek 
po osazení do zrenovovaných kachlů.

Po ručním odkrytí dvou až tří vrstev emailu 
se ukázaly původní barvy kamen – matná 
cihlová a lesklá bílá glazura.

Kamna v obnovené kráse
jsou nyní doslova luxusním
šperkem bytu.

Unikátní kachlová kamna z konce 
19. stol. se stala hlavní hvězdou 
televizního seriálu Bydlet jako, a to 
dílu nazvaného Bydlet jako v secesi. 
Základem proměny interiéru totiž byla 
jejich rekonstrukce.
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VZORKOVNA MORAVA:
Veslařská 25b, 637 00 Brno
Tel.: +420 602 180 922

VZORKOVNA ČECHY:
Bedřicha Smetany 24, 277 42 Obříství
Tel.: +420 733 535 306

info@hede-kamna.cz
www.hede-kamna.cz

Colona, to jsou unikátní akumulační litinová krbová kamna 
německého výrobce LEDA s vynikající funkcí akumulace, 
vhodná (nejen) do nízkoenergetických a pasivních domů - 
výkon 1,7 kW! 

Tato akumulační kamna fungují zcela jinak než standardní krbová kamna 
- při roztopení kamen se 4,2 kg dřeva topí až 14 h, zatímco standardní 
krbová kamna jsou již po 4 h již zcela vychladlá. Colona je sestavena ze dvou 
polovin, spodní polovina je jeden celek a horní se rozkládá. Celková hmotnost 
je 480 kg! Jsou vyrobena ze dvou akumulačních materiálů - litina a šamot.

Akumulace funguje následujícím způsobem (níže uveden graf), 
použito 4,2 kg paliva, teplota v místnosti 20 °C :

1) zapálíme palivo
2) po 1,8 h se kamna naakumulují na 100% kapacity, 
 teplota kamen je 78,6 °C
3)  po 6,4 h od zatopení jsou kamna na 50% své kapacity, 
 teplota kamen je 49 °C
4)  po 10,7 h od zatopení jsou kamna na 25% své kapacity, 
 teplota kamen je 33,9 °C
5)  po 13,9 h jsou kamna vychladlá na 0% své kapacity

Příklad:
1 x přiložení (cca. 4,2 kg dřeva)

COLONA
Konvekční kamna

Oblast přetopení

Doba vypouštění tepla

Opožděné vypouštění tepla po velmi 
dlouhou dobu

Doba akumulace v hodinách
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Porovnání akumulační schopnosti standardních 
konvekčních kamen a akumulačních kamen COLONA

         COLONA - speciální akumulační kamna, výkon 1,7 kW   A+  

1,7 kW

1753 x Ø 484 mm

83 %

480 kg

kouřovod 150 mm

odkouření horní / zadní

exter. vzduch Ø 100 mm

horní napojení 
kouřovodu

zadní napojení 
kouřovodu

horní část kamen, 
černý lak

horní část kamen,  
bílý smalt

kulatá dvířka plochá dvířka

bílý smalt černý matný lak

Řez kamny COLONA

Novinka z dánské produkce 
SCAN-LINE 1000 / 1000S / 1000B

Představujeme Vám horkou novinku 
dánské značky Heta a to modelovou  
řadu krbových kamen Scan-line 1000, 
která nabízí tři modifikace, fantastické 
spalování s vysokou účinností  
a mnoho nadstandardních výhod.

Kamna snoubí nejmodernější technologii 
spalování s účinností 86%, těsnou 
spalovací komoru, dokonalý oplach skla 
a spálení dřeva až na prachový popel. 
Velké množství akumulačních materiálů 
zajišťuje dlouhodobé sálání tepla  
a masivní konstrukce za použití 
kamnářské oceli DD11 a litinových dílů 
zajišťuje dlouhou životnotnost.

VZORKOVNA MORAVA:
Veslařská 25b, 637 00 Brno
Tel.: +420 602 180 922

VZORKOVNA ČECHY:
Bedřicha Smetany 24, 277 42 Obříství
Tel.: +420 733 535 306

info@hede-kamna.cz
www.hede-kamna.cz

Scan-line 1000 (VxŠxH: 945x767x476 mm) 

Základní verze s možností horní desky  
v mastku / pískovci blackwood a bočních 
integrovaných akumulačních kamenů,  
nebo kompletního obkladu v mastku / 
pískovci blackwood.

Scan-line 1000S (VxŠxH: 1292x767x476 mm)

Akumulační verze se stejným základem  
jako Scan-line 1000, navíc s horní nadstavbou, 
kde jsou integrované masivní akumulační 
kameny. 

Scan-line 1000B (VxŠxH: 1292x767x476 mm)

Verze nabízející stejné možnosti obkladu 
jako základní verze navíc s velmi objemnou 
integrovanou smaltovanou troubou s roštem 
(tří výškové úrovně) a teploměrem.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI 
KAMEN SCAN-LINE 1000:
• vysoká účinnost 86%
• těsná komora (DIBt certifikace)
• široká spalovací komora pro polena  
 délky až 60 cm
• automatický uzavírač dvířek
• klička a ovladač přívodu vzduchu   
 potažený silikonem proti popálení
• patentovaný popelník s těsněním  
 o objemu 8 litrů
• integrované krbové nářadí  
 ve spodních dvířkách
• velká akumulace tepla (integrované  
 akumulační kameny, obklad kamen  
 mastek / pískovec, litinové díly) 
• celo-litinové dno s pohyblivým roštem
• litinová dvířka
• velký rozsah výkonu 4-12 kW

Scan-line 1000

Scan-line 1000S

Scan-line 1000B

integrovaná 
smaltovaná trouba 

(VxŠxH: 240x560x330 mm)

popelník s těsněním (8 litrů),
integrované nářadí

integrovaná 
akumulace

klička
v silikonu 

obklad
mastek

NOVINKA! 
obklad pískovec blackwood

  A+  
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Náš aktualizovaný seznam 
vám pomůže najít odborníka 
přímo ve vašem kraji.  
Těšíme se na spolupráci!

Adresář   
členů CK ČR

Najděte si 
   svého kamnáře
na 

PRAHA 14 /  STŘEDOČESKÝ KRAJ 35 / PLZEŇSKÝ 
KRAJ 8 / KARLOVARSKÝ KRAJ 5 / ÚSTECKÝ KRAJ 8 / 
LIBERECKÝ KRAJ 9 / KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 11 / 
PARDUBICKÝ KRAJ 8 / MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 19 / 
OLOMOUCKÝ KRAJ 11 / ZLÍNSKÝ KRAJ 11 / 
JIHOMORAVSKÝ KRAJ 27 / VYSOČINA 14/ 
JIHOČESKÝ KRAJ 22 / 

Kamnáři Cechu     
                                 v krajích

CECHKAMNARU.CZ

Bukovjanová Radka Praha 4

Čihák Jiří Praha 4

Hradecký Zdeněk Ing. 
IQ servis.cz s.r.o.

Praha 5

Koutenský Petr  
České krby s.r.o. 

Praha 2

Laube Lukáš
Laube Tomáš 
LAUBE KRBY

Praha 4

Matějka Tomáš Praha 9

Molčan Petr Ing. Praha 4

Mucha Jiří Praha 3

Netušil  Martin
ROMOTOP s.r.o. - prodejna

Praha 5

Pekárková Ivana
Kamnářství Rynda s.r.o.

Praha
Průhonice

Rynda Pavel Praha 5

Všetečka Tomáš Ing.
Ardo Keramika s.r.o.

Praha 5

Zykov Vladimír
Fire & Wood CZ

Praha 6

Antoš Petr Bc. Svárov

Čihák Petr Sedlčany

Čihák Stanislav Sedlčany

Desenský Jiří Rataje nad 
Sázavou

Gryč Petr Kolín II

Hnátnický Tomáš Mníšek
pod Brdy

Holešínský Břetislav Mnichovo 
Hradiště

Horák Václav Dobrovice

Janoušek Josef Rožmitál pod 
Třemšínem/

Pňovice

Janovský Martin Mnichovice

Jíra Tomáš Senohraby

Jiráňová Lenka Kutná Hora

Kadeřábek Martin Žebrák

Kepka Petr Ing.
Schiedel s.r.o.

Nehvizdy

Knor Tomáš Brandýs nad 
Labem

Kšána Martin Dobříš

Lebeda Martin Čáslav

Maňo Ondřej Stará Boleslav

Mlázovský Pavel Malešov

Placák Milan Podveky-
Ježovice

Pudil Jan Sedlčany

Sedlák Petr Dobříš

Těšina Jaroslav Postupice

Tóth Petr
Krby Turbo, s.r.o.

Mělník

Turyna Jaroslav Pečky

Vlček Jan Bc.
Karma Český Brod a.s.

Český Brod

Vlk Patrik Ing. Beroun

Vodenka Jan RNDr. Stará Huť

Vyhnanovský Petr Libčice nad 
Vltavou

Zástěra Jaroslav
Svět krbů s.r.o.

Unhošť - Fialka

Steiner Martin Domousnice

Sychra Vladimír Slaný

Székely Štefan Poděbrady

Švec Miroslav Poděbrady

Praha

Středočeský kraj

Bárta Ivo 
Bártová Simona
B PRAKTIK s.r.o.

Český Krumlov

Bartoška Michal 
KF GROUP s.r.o.

Jindřichův 
Hradec

Bezděkovský Jiří  Písek

Coufalík Martin Ing.
HELUZ cihlářský průmysl 
v.o.s.

České 
Budějovice

Čejka Martin
DRAGON JH s.r.o.

Jindřichův 
Hradec

Čermák Martin
MK PROFI s.r.o. 

Horní Planá

Černoch Ondřej Dis. Blatná

Fiala Martin Jindřichův 
Hradec

Hejna Vladimír Milevsko

Horváth Pavel Třeboň

Hruška František Želeč

Janoušek Jan Vimperk

Janů Radek Tábor

Klíma Miroslav Český Krumlov

Marešovský Jakub Kovářov

Myslivec Jan PaedDr. Tábor

Pešek Vít 
Soukup Libor Mgr.
Zámecká kamnářská
manufaktura s.r.o.

Žaltice
Jindřichův 

Hradec

Pokorný Jan Ing.
K a K Poker s.r.o. 

Bechyně

Špat Martin Český Krumlov

Valas Viktor Hůry

Jihočeský kraj

Brichta Ondřej Ing. Plzeň

Hradil Luděk  
HESTIA CZ 

Plzeň-Bolevec

Novák Petr 
KUNC s.r.o. 

Plzeň

Liška Jan Merklín

Medveď Jan Plzeň

Peterka Radek Plzeň 

Šourek Jan Bc. Žilov

Šplíchal Ondřej Čížkov

Plzeňský kraj

Banasinski Petr Ing.
Dorazil Richard Ing.
BANADOR s.r.o. 

Brno-Židenice
Domašov

Buršík Pavel Znojmo

Šindelář Radek
BeF Home s.r.o.

 Kotvrdovice

Grepl Oldřich 
METAX KRBY s.r.o.

Brno

Hofírek Stanislav RNDr. Brno

Hlávka Josef Ing.
Profikrby s.r.o.

Blansko

Janča Radomil Brno

Koutný Jaroslav Ing.
Mokrý Marcel 
STAVBA krbů s.r.o.

Brno
Rájec-Jestřebí

Krásný Petr Ing. Hodonín

Kopecký Petr Blansko

Kováč Robert Bc.
P-D Refractories CZ a.s.

Velké Opatovice

Kozák Alois
Kučera Tomáš Ing.
AT KRBY s.r.o.

Brno

Kubart Jiří
FLAGRO CZ s.r.o. 

Vyškov

Štecher Vojtěch Ing.
Flamen s.r.o.

Blansko

Lužný Petr Ing.
Průmyslová keramika 
spol. s.r.o.

Rájec-Jestřebí

Makovec Martin Ing.
Veselský Petr Ing.
HOXTER, a.s.

Brno 
Moravské Knínice

Mareček Pavel
TECH TRADING GROUP a.s.

Brno

Novák Karel Tišnov

Plocr Milan  Znojmo

Podsedník Tomáš Bystřice nad 
Perštejnem

Szubinski Robert  Ing.
hede kamna s.r.o.

Brno

Zajan Marek Velká Hleďsebe

Zázvorka Vlastimil Vysoká Pec
-Nejdek

Olomoucký kraj

Hanák Vladimír Děčín

König Vilém Benešov nad 
Ploučnicí

Lochovský Tomáš Most

Moule Vladislav Bc. Varnsdorf

Neubauer Michal 
REKOM - LITVÍNOV s.r.o.

Litvínov

Novotný Daniel Chomutov

Pelant Jaroslav Most

Vavřík Patrik Děčín 

 

Ústecký kraj
Vysočina

Liberecký kraj

Jihomoravský kraj

Moravskoslezký kraj

Zlínský kraj

Královehradecký kraj

Pardubický kraj

Hájek Radovan Český Dub

Kubeša Vladimír Ing. Arch. Liberec
Ruprechtice

Rakušan Jiří Liberec

Svatošová Jana Liberec

Šilar Vladimír Ing. Liberec 

Vohradník Tomáš Liberec 

Volech Zdeněk Martinice  
v Krkonoších

Hejral Pavel Rovensko pod 
Troskami

Zahradníček Jaroslav Mgr. 
PhD.

Nový Bor

Bartoš Josef
HESTIA CZ

Lískovice

Dušička Petr Trutnov

Kazmirowski Christian Ing.
RATH žárotechnika spol. 
s.r.o. 

Dvůr Králové
 nad Labem

Kobr Otakar 
Krby Kobr s.r.o.

Vrchlabí

Kučera  Martin Jičín

Kuryanov Sergiy 
KAMNÁŘSTVÍ KURYANOV 
s.r.o.

Rtyně 
v Podkrkonoší

Ondra Pavel Jahodov

Praus Jan Hořice

Sedlák René Dvůr Králové nad 
Labem

Slezák Karel 
KrbyNej s.r.o.

Hradec Králové

Světelský Václav Kostelec
nad Orlicí

Antonů Josef Jihlava

Blaha Milan Nové Veselí

Hrbek Miroslav Osová Bitýška

Jančura Petr Čenkov

Kulíšek Petr Velká Bíteš

Kratochvíl Josef Nové Veselí

Láznička Jaromír Měřín

Novák František Střítež

Novotný Václav
Kamnářství Humpolec s r.o.

Humpolec

Nový Roman Chotěboř

Podsedník Jaroslav Rozsochy

Pospíšil Petr Sulkovec

Repaský Jozef Mgr.
STORMS trade s.r.o.

Humpolec

Topolovský Stanislav Nové Město
na Moravě

Benedek Petr Slatiňany

Čaloud Zdeněk Hlinsko

Nováček Roman Choceň

Novotný Aleš Pardubice

Pecina Martin Chrudim

Bartoš Ivo Ing.
TIMPEX s.r.o.

Hanušovice

Hrabec Bohdan Šumperk

Hřebíček Radek Jeseník

Jakubka David Hranice na Moravě

Jauernig Mojmír Hanušovice

Kumšta Michal Olomouc

Pik Stanislav Troubelice 

Řehulka Miloslav 
Řehulka s.r.o.

Ohrozim

Slavík František Hvozd

Šimčík František Staré Město 
pod Sněžníkem

Vaňha Pavel Olomouc 

Baďura Pavel Tlumačov

Jurčák Jiří Zlín

Kuběna Stanislav Valašské Meziříčí

Molčan Ivo Hulín

Pančocha Jiří Uherský Brod

Podškubka Roman Uherské Hradiště

Posolda Tomáš Kroměříž

Simerský Pavel Zlín

Šimčák Petr Ing. Spytihněv

Vilímek Jiří Bohuslavice u Zlína

Záruba Vít Jasenice-Vsetín

Bernát Ivo 
BESKYDKRBY s.r.o.

Ostrava

Blažko Marian Třinec

Czyž Luboš Frýdlant nad 
Ostravicí

Dratnal Pavel Bc.
Král Michal Ing.
Král Miroslav
Hein a spol. Keramické 
závody spol. s r.o.

Odry

Hanzlíček Miroslav Sviadnov

Havlák Jaroslav Frýdek Místek

Holeček Dušan Štramberk

Kalmus David Frenštát pod 
Radhoštěm

Kneifel Roman Markvartovice 
u Hlučína

Křivonožka Jan Ing. Dolejší Kunčice 

Kunc Lukáš
Kunc Luděk
Krby Kunc s.r.o.

Polanka nad Odrou

Mazurek Radim Ostrava-Poruba

Michailidis Georgis Ostrava-Poruba

Pater Leoš Bc. Havířov-Šumbark

Sedlář Leopold Frýdek Místek

Šimeček Stanislav Bolatice-Opava

Šebela Luboš Krasová

Zdražil Jan 
AB KAMNA KRBY s.r.o.

Brno

Koutecký Jan Ing. Karlovy Vary

Koutecký Ladislav Karlovy Vary

Karlovarský kraj
Lžičař Jaroslav Študlov

Majvald Vladimír
ŠKYZ CZ s.r.o.

Letohrad

Temr Jan Bc. Brandýs nad 
Labem

Panuška Igor 
Západočeské 
kamnářství s.r.o.

Velká Hleďsebe



›
› › ›

›

› ›

›

› ›

RADA CECHU KAMNÁŘŮ

FO
TO

: C
K 

ČR
 A

RC
HI

V

›
› › ›

›

› ›

›

› ›

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

1 
A2TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍK tech. výkres

Stav Změny Datum Jméno

Nakreslen

Zkontrolován

Norma

Datum Jméno

11.09.2017 Michal

33
0

480
330

ŠTÍTY 
SE ZÁKLADNOU 

TOPENIŠTĚ 
PRO KACHLOVÉ SPORÁKY 
DO SESTAVY S VÝMĚNÍKEM

• Štíty se základnou pro topeniště jsou konstruovány pro stavby 
kachlových sporáků. Topeniště je navrženo a vyráběno tak, aby bylo 
dosaženo co nejnižších emisních jednotek s ohledem na životní prostředí 
dle nejnovějších norem.

• Díky konstrukci a systému přívodu vzduchu dochází v topeništích při 
spalování k vysokým teplotám cca 750°C. Díky tak vysokým teplotám 
dochází ke kvalitnímu shoření a tím i vyšší účinnosti, což má dobrý vliv na 
spotřebu dřeva.

798 03 Ohrozim 68 | tel./fax: 00420 582 393 538  |  Mobil:  00420 728 359 122   
e-mail: kachlaky@rehulka.cz  www.rehulka.cz

www.rehulka.cz

Pavel Rynda 
prezident

Ing.Petr Lužný
člen rady

Jan Janoušek
člen rady

Mgr. Libor Soukup 
viceprezident pro 
legislativu

Miroslav Král 
člen rady

Lukáš Kunc
člen rady

Ing. Jaroslav Koutný 
viceprezident pro 
marketing

Ing. Martin Coufalík 
člen rady

Tomáš Jíra 
viceprezident pro 
techniku
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Život bere 
s humorem 
a práci s nadhle-
dem a vyrov-
naností. Jeho 
motto? „Nikdy 
nevíš, po čem 
ztloustneš!“

Jsme tu pro vás!
Cech kamnářů vznikl, aby pomohl živnostníkům i zákazníkům, kteří chtějí dobře 
odvedenou práci. A někdy není lehké to vše uřídit. Kvůli vám to za to ale stojí!

Pro prezidenta 
je kamnařina 
srdeční záležitost. 
Jeho motto ani 
nemůže znít 
jinak: „Ať nám 
táhnou!“

Petr je odborník 
přes žárové 
materiály na 
slovo vzatý.  
„Kdo chce 
zapalovat, musí 
sám hořet!“

V kamnařině 
není třeba hledat 
složitosti, stačí 
vše dělat nejlépe, 
jak jen umíte. 
„Poctivé řemeslo 
na prvním místě.“

„Chceš-li mít 
ve všem jasno, 
poraď se s mudr-
cem. Chceš-li mít 
ve všem zmatek, 
poraď se se  
dvěma mudrci.“

Věří práci českého 
řemeslníka 
a cení si 
její kvality.    
„Poctivost  
a upřímnost je 
deviza, která mě 
nikdy nezklame.“

Pracuje v rodinné 
firmě, zakládá si 
na férovosti  
a spolehlivosti. 
„Rodinou jsme 
doma i v práci. 
Co se řekne, platí.“

V kanceláři 
dlouho nevydrží, 
nerad papíruje  
a táhne ho to 
na stavbu. Takže:  
„Kdyby něco, tak 
su na telefonu!“

„Rád poradím, ale 
jen do výše mých 
znalostí,“ říká 
skromně, ale  
o svém oboru 
toho ví tolik, jako 
jen málokdo.

Učebnice 
vám dá dobrý 
základ, ale to 
nejdůležitější je 
venku. „Nejlepším 
učitelem je 
praxe.“
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Vít Pešek 
1.viceprezident, škol-
ství a zahr. spolupráce
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