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Jedeme na hory
aneb jak vytopit chalupu
Text
Foto

| Jitka Pokorná
| archiv redakce

K

do by rád nejezdil na hory? Pár zápecníků se
asi najde, ale mám pocit, že pobyt na horách
v poslední době úspěšně konkuruje dovolené
u moře. Těžko si představit větší romantiku než strávit
pár dní na horách, a ještě k tomu na chalupě. Málo
platné, jsme národ chalupářský.
Jenže přijet v zimě na horskou chalupu, ve které se
minimálně celý týden netopilo a do které často není
ani zaveden proud, může naši romantickou představu
pěkně narušit. Pro nás kamnáře je vytápění chalup
takovým prubířským kamenem. Jak vhodně vytopit
objekt, který není pravidelně obýván, často bývá málo
izolován, a navíc zvlášť když v zimních podmínkách
může venkovní teplota atakovat minus dvacet i méně
stupňů? Jistě, můžete se zahřát horským výstupem
s těžkým báglem na zádech, konzumací lihovin či
štípáním dříví, ale tyhle rady od nás jistě nečekáte.
Pokusíme se tak najít pár tipů, jak tento nelehký úkol
vyřešit, a zaměříme se na výhody a nevýhody různých
způsobů vytápění v rekreačním objektu.
Musím se přiznat, že pro moji práci má právě chalupa
docela zásadní význam. Teda přesněji chalupy dvě. Ta
první je stará roubenka mého spolužáka z dob vysokoškolských studií, ukrytá hluboko v lesích moravskoslezských Beskyd. Tam totiž došlo k mému prvnímu
osudovému setkání se starým funkčním kachlovým
sporákem. Zde jsem pochopila, že když se chci ohřát,
tak je třeba zatopit, když se chci umýt v teplé vodě, je
třeba si ji ohřát, a když chci uvařit, nebo něco upéct,
musí se topit už nějakou tu chvíli. A protože do téhle
bohem zapomenuté oblasti nebyl a doposud není
zaveden proud, největším zjištěním pro mne bylo, že
pokud chcete přežít, musíte zkrátka mít kamna.
Zároveň ale s tímhle novým poznáním přišla i ta
obohacující zkušenost, že i když vše déle trvá a vše
stojí více vaší energie, tak jídlo připravené na kamnech nějak lépe chutná, i když jde třeba jen o obyčejný
lančmít. Poznala jsem také, že on je ten pomalejší

život, který plyne kolem kamen, vlastně moc fajn.
Vlastně tak fajn, že vidina pár volných dní strávených
na chalupě nás vždy přinutila udělat zkoušky na škole
co nejrychleji, abychom mohli zmizet do hor.
Jezdili jsme tam celá parta. Kluci se starali o otop a my
dívky o vaření. Svítili jsme petrolejkou a večer poslouchali rádio na klíček a hráli Kloboučku hop!, protože
jiná hra tam tehdy nebyla. Dnes do téhle staré roubenky jezdíme již skoro třicet let a nic se z té romantiky
ani za ta léta nevytratilo.
Tou druhou milovanou chalupou je ta, co jsme si pořídili před pár lety na Třeboňsku. Troufám si říci, že bez
ní by tenhle časopis nebyl tím, čím je dnes. Protože
tam utíkáme, když potřebujeme klid na psaní, focení
a vaření všech těch dobrot, které pro vás na kamnech
připravujeme. U dobrého jídla a pití pak přicházejí více či méně publikovatelné nápady, jak časopis
posunout dál nebo jaké nové rubriky zařadit. Vždy se
u toho výborně bavíme a práce jde tak nějak sama.
Protože já říkám, že na chalupě není nic práce, nýbrž
zábava.
Doufám, že zábavou bude pro vás i tohle číslo, kvůli
kterému jsme objeli skoro všechny české hory, abychom zjistili, jak se žije, a hlavně topí a vaří od Šumavy
až po Jeseníky. Na skok jsme ale byli i v zahraničí, a to
rovnou u protinožců na Novém Zélandu. Osobností
čísla nemohl být pro toto vydání nikdo jiný než snowborďák a hlavně pan kamnář Zdenda Volech. Rozhovor s ním v zasněžených Krkonoších byl esencí lásky
k horám, poctivému řemeslu, ale i rychlým sportům
a hudbě. A přesně tu bychom vám chtěli předat v tomto čísle. Přeji příjemné čtení!
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Jak vytopit chalupu

a zároveň se z toho nezbláznit
Text
Foto

| Hannes Eilig
| Brunner, archiv redakce

Titulek bychom nejspíše měli přepsat na „Jak natopit chalupu”.
Ale vezmeme to od začátku. Pro účely tohoto článku si musíme
definovat pojem chalupa. Je pravda, že náš pohled na objekt,
který takto nazýváme, se postupně vyvíjí. Respektive se vyvíjí
objekty, které takto nazýváme. Dnes si mnohdy lidé pořídí
chalupu na zelené louce, perfektně zaizolovanou, s tepelným
čerpadlem, solárními panely a podlahovým vytápěním. Tak
o těchto chalupách tentokrát psát nebudeme.

K

amna nebo krby na dřevo bývají v těchto objektech mnohdy pouze doplněk interiéru, který má
večer dotvářet atmosféru pohody a relaxace. My
budeme psát o těch chalupách po rodičích. Starých
vesnických staveních, mnohdy velice špatně izolovaných, s metrovými kamennými zdmi, s povalovým
stropem a s okny, u kterých se plamen svíčky třepotá v průvanu. Staveních, která jsou výlučně závislá
na topení dřevem, staveních, kde se na zimu, pokud
na delší dobu odjíždíme, vypouští voda a otvírají
všechny vodovodní baterie, splachují se záchodové
nádržky, aby byly prázdné a do klozetu se sype sůl,
aby se mrazem neroztrhl.

Uvnitř chalupy, o které píšeme, může být v zimě klidně minus pět stupňů, nebo i méně. Záleží samozřejmě
na počasí venku. Náš úkol tedy bude, zvednout teplotu
v místnosti, kde chceme trávit čas, alespoň o dvacet stupňů a v koupelně, to je sice individuální, ale
alespoň o dvacet pět. I když se v poslední době hodně
mluví i píše o výhodách sálavého vytápění, tady jsme
v situaci, kdy nás nic jiného než klasický teplovzduch
nezachrání. Tedy, pokud nechceme chodit dva dny topit do své chalupy z hostinského pokoje v sousedním
penzionu. V následujících odstavcích se budeme, jak
jsme již naznačili, zabývat teplovzdušným vytápěním
v jeho různých podobách a ještě k tomu ve stylu čím
víc, tím líp...
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Na tomto místě bych se s vámi rád podělil o jednu svoji zkušenost. Ve starých chalupách se ukládají na zimu
ke spánku i berušky, mouchy a jiný hmyz. Čekají, až
se oteplí, a oni se pak budou moci probudit a užít si
jaro. Problém vám může nastat, když si lehnete uchem
vzhůru k místu, kde se právě probrala moucha. Pokud
si to totiž ten ještě malátný tvor namíří do vašeho
ušního boltce, máte problém. Když vám moucha usilovně mlátí křídly do ušního bubínku, není to rámus,
to se vám prostě klepe celá hlava. No, a to se mi
přesně stalo. Bohužel poměrně brzo potom, co jsem si
šel lehnout, takže jsem si protrpěl celou noc, než jsem
mohl zavolat kamarádce, která má soukromou praxi
na ORL. Poradila mi, že si mám do ucha nalít vodku,
abych mouchu zabil, a později se u ní zastavil, že mi ji
vyndá. Já to bohužel v noci zkoušel jenom s vodou, ale
to jsem mouchu jenom trochu vykoupal a po chvilce
byla zase fit a bubnovala. Po probděné noci jsem nebyl
ani trochu kreativní, aby mě napadlo si nalít do ucha
slivovici nebo meruňkovici, které jsem v chalupě měl.
Doktorka řekla vodku, tak jsem skočil do auta a jel
na nejbližší benzínku pro vodku. Vlídný pumpař se mě
zeptal, jestli k té vodce takhle po ránu nechci alespoň
džus, tak jsem řekl, že ne. Chtěl jsem být ale taky kamarádský, a dodal jsem, že tu vodku stejně nebudu pít,
že si ji jen naliju do ucha, protože mi tam vlétla moucha. Pumpař na mě vrhnul podivný pohled, kterému
jsem nerozuměl, ale pochopil jsem ho, když jsem vyšel
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Sáňkování stylově – firma TON ve spolupráci s designovým studiem Olgoj Chorchoj vyrobila tradiční sáňky s moderním vzhledem
Realizace K-plus, Mojmír Jauernig
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I takto mohou vypadat přikládací dvířka do klasického šamotového ohniště, když se do toho pustí ve firmě Brunner.
Realizace kamnářství Koutecký

ze dveří a uviděl jsem ten půlmetr sněhu. Už jsem se
nevracel, vysvětlování by s těma rudýma očima stejně
nemělo cenu. Takže, teď vás určitě zajímá, jak jsem
vzbudil mouchu... Kombinací šíleného přikládání
do Brunner AK 166 a Iron Dog 6.
A teď zpátky k problému, jak vytopit chalupu, respektive jak natopit chalupu. Že teplovzduchem, to už
jsme si řekli, ale přece jenom i ten dnes zatracovaný
teplovzduch může mít k sobě doplňkově akumulaci
do tahového systému, nebo akumulaci do akumulační
teplovodní nádrže. Na celé řadě chalup se setkáváme
s problémem, že je sice na natopení potřeba velké
množství výkonu, ale na udržení příjemné teploty
v interiéru po natopení už zas tak moc energie potřeba není. Vyjmenujme si tedy teplovzdušné zdroje,
které máme k dispozici.
|4

•
•
•
•
•

konvenční krb
krbová kamna
konvenční krb/kamna s akumulační hmotou
konvenční krb/kamna s teplovodním výměníkem
a speciální kategorie - kachlové sporáky, kde plotna i trouba fungují na bázi teplovzduchu.
Co se týče konvenčních krbů a krbových kamen,
platí při roztápění chalupy, čím větší, tím lepší. I ten
největší krb nebo kamna ale mají své limity. V určitý
moment vám zběsilé přikládání už nezaručuje vyšší
výkon, ale pouze nižší účinnost. Zařízení není schopné
už více energie předat do prostoru, zvyšuje se teplota
spalin a energie odchází do komína. Na snížení teploty
spalin odcházejících do komína jsou dobré akumulační tahy. Akumulační tahy o délce i pět a více metrů
se kombinují s takzvanými kamnovými vložkami,
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Kamnová vložka Olsberg a kachlová kamna, která jsou částečně teplovzdušná (vidíte větrací kachle?) a částečně
akumulační (vidíte čisticí špunty?). Realizace K -plus, Mojmír Jauernig
Kachlová kamna bez kachlů a navíc s teplovodním výměníkem... to vše je možné díky kamnové vložce Brunner B8.
Realizace Roman Hanuš
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které mohou fungovat teplovzdušně i akumulačně. Je
to jinými slovy prodloužení cesty spalin do komína.
Tato cesta odebírá spalinám energii, a tím je ochlazuje. Do komína jdou tedy chladnější spaliny a energie
naakumulovaná v tahovém systému se pak postupně
uvolňuje. V takovémto případě se zpravidla stavba
rozděluje na dvě poloviny. Kolem kamnové vložky se
udělá konvenční systém a akumulační tahy se ponechají bez teplovzdušného proudění. I tahy však mají
své limity. I tah můžete po delší době topení natopit na jeho maximum a pak už si jen snižujete jeho
účinnost a zvyšujete riziko přetopení a poškození
kamen. Další možností, jak rychle natopit chalupu,
je kombinace teplovzdušného a teplovodního vytápění. Krbových a kamnových vložek s teplovodním
výměníkem se vyrábí celá řada a je nasnadě poradit
se s odborníkem. Důležité je především dle vytápěného prostoru rozhodnout nejen o výkonu topidla, ale
i správně zvolit poměr mezi teplovzdušným a teplovodním, případně akumulačním výkonem.
Krbové vložky a krbová kamna s teplovodními výměníky mají poměr mezi teplovzdušným a teplovodním
výkonem daný a zkušebnou změřený. Díky nové
legislativě, a tudíž existenci takzvaných energetických
štítků, zjistíte tyto údaje snadno již v kamnářských
prodejnách, nebo na webových stránkách výrobců.
Pro vaši hrubou orientaci platí, že pokud chcete co
|6

nejvíce výkonu na stranu vody, musíte vybírat topeniště s co nejmenším prosklením. V tomto případě zapomeňte na tak oblíbený pohled do ohně z více stran.
Krbové vložky s rohovým prosklením, nebo se dvěma
protilehlými dvířky se sice vyrábějí, ale poměr výkonu
do vody je u nich již výrazně nižší.
Jiná situace je u kamnových teplovodních vložek.
U těch máme možnost ukládat energii kromě vody
ještě do tahového systému. Některé typy mají daný
poměr výkonů teplovzdušného, teplovodního a akumulačního, ale u některých typů o tomto poměru
rozhoduje průběžně zákazník při samotném provozu.
To ale lze pouze tehdy, pokud je v systému přítomna
takzvaná Moritzova klapka. V takovém případě vedou
z ohniště dvě cesty, které se v Moritzově klapce spojují. Jedna z cest vede přes teplovodní výměník, druhá
přes akumulační tahy a my můžeme nastavením klapky určit, kterou cestou spaliny půjdou.
Možná vám tohle všechno přijde zbytečně složité
a máte ještě ke všemu to štěstí, že vám ve vaší chalupě
zůstalo dost komínů. Vytápění chalupy více malými
zdroji na místo jednoho velkého má samozřejmě také
svoje kouzlo, a proto se na jiném místě tohoto čísla
ještě zastavíme u tématu krbových kamen. Stejně tak
jsme se rozhodli v samostatném článku ještě trochu
rozpitvat kachlové sporáky.
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Olsberg Profi Plus 12. Kamnová vložka, která vytápí teplovzdušně i akumulačně... taková ohřátá lavice kachlových
kamen stojí po návratu ze sjezdovky za to, ne? Realizace K plus, Mojmír Jauernig
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OD ŠUMAVY
K TATRÁM
Téma čísla: topíme na chalupě

Teda skoro. Do Tater jsem nedojeli, ale jinak jsme si dali tu příjemnou práci
a objeli téměř všechny naše české hory, abychom zjistili, jak se s otázkou
„ Jak vytopit chalupu ?“ popasovali zlaté české ručičky našich kamnářů.
Co by byly hory bez množství
penzionů, hospůdek a restaurací.
A do horské hospody kamna prostě
patří. Tenhle modrý „kousek“ od
mistra kamnáře Romana Hanuše
nejenže dokáže vytvořit pro
vymrzlé lyžaře oázu tepelné pohody,
ale navíc v něm kuchaři připravují
pro vyhládlé poutníky Novohradskými horami domácí pizzu a jiné speciality pečené v peci. Použití kamnové vložky Brunner zabezpečí, že
tenhle velký prostor bude příjemně
vytopen. Kachle K&K kamnářství
Bechyně, glazura tmavý petrolej
MX97.

Novohradské
hory

Toto ohnivé srdce šedočervené
roubenky nacházející se v malé
vesničce poblíž Božího Daru
realizovala
firma
Kamnářství
Koutecký, jejíž kamna a krby
vytápějí mnoho chalup v Krušných
horách. Použití šamotového stavěného ohniště GOF od firmy
Brunner umožňuje majitelům pohodlně vytopit obytnou místnost
společně s jídelnou a kuchyní. Ležení
vedle kamen si užívá celá velká
rodina.
Kachle K&K kamnářství Bechyně,
glazura rudá lesklá MX152, římsa
Fenestra, na zakázku vyrobený
kachel s monogramem majitele.

Krušné hory
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I tato stavba v dřevěné roubence na
Šumavě, která je kombinací kamnové
vložky a stolového sporáku, je z rukou Romana Hanuše. Krásná zelená
glazura příjemně doplňuje dřevěný
interiér chalupy. Použitá kamnová
vložka od německé firmy Brunner.
Kachle K&K kamnářství Bechyně,
kachel hladký a šnek hluboký,
glazura světlá olivová MX 103.

Šumava
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Rodák z Jeseníků, člověk s velkým
srdcem, ale především Pan kamnář
je Miro Jauernig. Jeho sofistikovaná
kamna, u kterých skoro nikdy nechybí vyhřívaná lavice, najdete v mnoha
chalupách na Jesenicku. Tato blankytně modrá kamna s vložkou Olsberg
a sporákem na vaření vytápějí krásnou roubenku, která stojí na svahu
hned vedle sjezdovky. Kachle K&K
kamnářství Bechyně, kachel Kazeta
v glazuře vodovkově modré MX 94,
na sporáku „za rohem“ je použitý
kachel Fazeta v kombinaci glazur
slonová kost / vodovkově modrá,
kování JOKR.

Kdo a jak stavěl kachlový sporák
v krásné dřevěné roubence nacházející se v této špatně dostupné části
Beskyd, se už asi nikdy nedozvíme.
Jisté je, že i dnes tato kamna fungují
tak, jak mají. Vaří, pečou, vytápí dvě
místnosti, suší promočené svršky,
ale i byliny a zároveň slouží jako
kuchyňská linka, která dříve součástí
jizby nebývala. I po tolika letech není
třeba nic měnit, kachlový sporák
prostě do chalupy patří.

Krkonoše

Beskydy

Osobností tohoto čísla je Zdenda
Volech, který jako rodilý horal ví,
co do takové chalupy v Krkonoších
patří. A proto se jeho stavba
nemůže obejít bez sporáku na
vaření. V tomto případě je součástí
topidla i plotna a trouba od české
firmy JOKR, které jsou vytápěny z
kamnové vložky Leda. Kachle K&K
kamnářství Bechyně, glazura olivová zelená MX 103, kachel hladký,
ozdobný pásek list, římsa Minus 5,5.

Jesesníky
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Nejlepší na chalupě je
spojit topení a vaření...
Text
Foto

| Hannes Eilig
| archiv redakce

Hloupé je, když si na to tak zvyknete, že musíte topit i v červenci, abyste dostali něco k jídlu.
Kachlové sporáky, které se v našich končinách staví
odnepaměti, jsou opravdu geniálním a univerzálním topidlem. Vytopí, uvaří, upečou, ohřejí vodu,
a ještě k tomu jsou zdrojem vzpomínek na dětství.

T

o, co jsme psali v úvodu o krbových a kamnových vložkách, by šlo použit i nyní. Kachlový
sporák má svoji teplovzdušnou část, kterou tvoří plotna a trouba. Kovové plochy, které umožní teplu
snadný a rychlý prostup a zaručí, že i po krátké chvilce
topení si máme kde ohřát ruce. Také má svoji akumulační část, kterou tvoří zápecí, nebo chcete-li lehárna
či ohřívárna. Místo, pod kterým, když ještě existovaly
takzvané černé kuchyně, bývala pec na chleba. Černé
kuchyně už na spoustu chalupách nahradila dříve
postradatelná koupelna, pece na chleba tedy není
kam vymetat a zanikly také. Ohřívárny ale zůstaly
a mnohdy jsou pro první přespání na chalupě životně
důležité. Ohřev vody pro potřeby dávných domácností
také vypadal jinak než dnes. Potřebu teplé vody hravě
zvládnul hrnec na plotně, nebo kamnovec, či měděnec.
Dnes se za tímto účelem umisťují do sporáků teplovodní výměníky, které natápí několikasetlitrové akumulační nádrže, díky kterým se můžeme na chalupách
sprchovat, případně i vytápět „vejminek”.
Nezapomínejme ale, že hlavním posláním kachlových
sporáků je prostě vařit a péct a že oheň ze dřeva dodá
ať už pečenému, nebo vařenému jídlu specifickou
chuť, kterou sklokeramická plotna a mikrovlnná či
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parní trouba nemohou ničím nahradit. Plotny kachlových sporáků mají tu nejcitlivější regulaci, která není
omezena otočným regulátorem na 1 až 6, ale každé
jednotlivé místo na plotně má svoji funkci a vy můžete
váš hrnec kdykoliv přesunout. Takže chvíli trvá, než se
na svoji plotnu naladíte. Ale po pár vařeních na kachlovém sporáku bude každá kuchařka přesně vědět,
kolik a jak přiložit na uvaření polévky, kde je to správné místo na postavení konvice s horkým bylinkovým
čajem, aby vydržel co nejdéle krásně teplý a kdy má
sporák přesně tu teplotu pro pomalé pečení masa.
Trochu déle trvá , než si zvyknete na pečení v troubě.
Regulace je přece jen trochu složitější. Ale i na to, že
musíte regulaci dělat o trochu dříve, než jste zvyklí
u plynové či elektrické trouby. Tahle trouba má trochu
„delší vedení”. Ale po prvním koláči, který v této troubě upečete, velmi rychle zjistíte, že budete příště zase
chtít topit, dokonce i v létě. Že to vedro v místnosti
a krůpěje potu stojí za ten božsky chutnající pokrm.
Příště už nebudete muset přemlouvat manžela, aby
vám ve třiceti stupňovém vedru naštípal dřevo a přemluvil komín, aby v létě chytil ten správný tah. Udělá
to bez reptání a rád.

Kolem kamen 25/2019

Realizace K-Plus Mojmír Jauernig, kachle K&K kamnářství Bechyně
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Kachlový sporák je super, ale s vytápěným ležením, to je úplné blaho. Kachle Šnek hlazený, glazura zelená lahvová.
Realizace K-plus, Mojmír Jauernig
Sporák uvaří, upeče i ohřeje teplou vodu. Kachle Rámeček, glazura kobaltově modrá.
Realizace K-plus, Mojmír Jauernig
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Sporáček od italské firmy Pertinger, který topí a vaří. Majolikové kachle jsou ručně malované.
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„Když to má člověk v srdci,
tak ta kamnařina je s ním furt,“ říká perfekcionista
z Krkonoš, co žije na plný plyn
Text
Foto

| Jitka Pokorná, Radka Šímová
| Zdeněk Volech, archiv redakce

S kamnářem Zdendou Volechem jsme se potkali ve správný čas
na správném místě – kde jinde si v únoru užít hezčí zimu než na horách.
Sluníčko svítilo, všude okolo nás ležely dva metry sněhu a my si povídali
v příjemné hospodě u horkého svařáku. Tenhle pohodář z Krkonoš,
co řemeslo dělá opravdu rád a sakra dobře, nám dovolil nakouknout
nejen pod jeho pracovní pokličku. Vyprávěl nám o horách, o jeho vášni
k zimním sportům, co vám budeme povídat, málem nám na nohy
připevnil i snowboard. Naštěstí, možná bohužel, jsme se nedali a raději
jsme bedlivě poslouchali příběh o klukovi z hor, který se za necelých
dvacet let dřiny zařadil mezi elitu českého kamnářství.
Zdendo, přijeli jsme za Tebou z jihu Čech, kde je
fakt moc krásně. Ale jak tak koukám, ono to žití
ani tady nejspíš není k zahození, co říkáš? Hory,
haldy sněhu, jedna chalupa hezčí než druhá
a když si představím, že v mnoha z nich praská
dřevo v kamnech, co jsi postavil Ty, vypadá to
na až moc velkou idylku. Takže. Jak se máš?
No jo, já jsem krkonošský rodák, hory miluju, sezóna
je v plném proudu, sněhu spousta, mám zajímavé
zakázky, takže díky, mám se dobře.
Vím o Tobě, že ses kamnářem ale nenarodil,
řemeslo jsi nestudoval, tak nám řekni, jak ses
ke kamnařině vůbec dostal.

Ke kamnařině jsem se dostal v roce 2000. Když jsem
v sedmnácti dodělal učňák, tak jsem se hodně zamiloval do snowboardingu, který mě hrozně bavil.
Dostal jsem se do snowboardové školy, pak jsem
reprezentoval republiku a později i trénoval juniorskou reprezentaci. Ale pořád jsem vlastně přemýšlel
o tom, co budu dělat v létě. Různě jsem lítal po brigádách a jednou jsem šel na brigádu do geodézie a tam
jsem se skamarádil s kolegou Robertem Pithartem.
Ten se znal s chlapem, který kamna stavěl, tak jsme se
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vlastně dostali k první realizaci. S Robertem jsme oba
byli vyučení zámečníci, tak jsme se prostě rozhodli, že
kamnářské řemeslo zkusíme spolu. Šlo o tvůrčí práci
a pro nás to prostě byla výzva.

To bylo tedy ještě ale v době, kdy jsi to chtěl dělat
jen v létě, protože v zimě ses chtěl naplno věnovat snowboardingu, chápu to dobře?
Přesně tak. Robert připravoval návrhy, rozpočty a já
jsem v té době dělal jen rukama, moc jsem do toho
nemluvil. Řemeslo jsme neuměli ani jeden, tak jsme se
s ještě horkým živnosťákem v ruce přihlásili do Cechu
kamnářů, kde jsme si mysleli, že posbíráme nějaký
informace od pánů kamnářů. Hned jsme se stali členy
Cechu, dostali od známých první zakázku a z kamnařiny se začal stávat můj hodně oblíbený koníček.
Na jednom zámku kousek od Kutné Hory jsme dostali
možnost rozebrat si hodně kamen, a to byla velká
škola pro začátek. Naštěstí je pak po nás nikdo nechtěl
zase složit. Začali jsme stavět čím dál víc, víceméně
byly všechny stavby na doporučení. Práce začalo přibývat a já začal cítit, že chci taky začít kreslit, prostě
se obecně víc zapojit. Začal jsem mít to správné mrazení v zádech, že tohle bude to pravé ořechové.

Kolem kamen 25/2019

Zdenda v době „technologické přestávky“. Takto se čeká, než zavadne malta.

Teplovodní kamnová vložka Brunner HKD 2.2SK dokáže jako
jediný zdroj vytopit i větší objekty

Milovník hor, kamnařiny a rychlých sportů
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Malá ukázka, jak se rodí kamna pod rukama mistra kamnáře.
Kachle K&K Kamnářství Bechyně, glazura modrá vodovka průhledná, římsa Flora radiální bez kytky.

Tak to si zase ale asi začal přemýšlet, co se zimou.
Pár let jsem to všechno tak pytlíkoval dohromady
- kamna, snowboard. V pátek jsem svlíknul montérky, sbalil partičku dětí a odjel na hory do Rakouska.
Po týdnu jsem přijel, sedl si k počítači a začal jsem
kreslit. Nakonec jsem si ale řekl, že to takhle nepůjde,
a uvědomil jsem si, že kamnařina je to, co tu po mně
opravdu zůstane. A když se to udělá pořádně, tak to
opravdu nějaký ten pátek vydrží. Řemeslo má opravdu
zlaté dno. Tohle jsem si uvědomil v roce 2010, byl to
zároveň zásadní rok v mém životě i proto, že se mi
narodil syn.
| 16

Mluvíš o zlomových životních momentech – já
vím, že si je necháváš doslova vpíchávat pod kůži.
Mám vytetovaná kamna, ta to všechno spustila.
Zásadní je narození mých dvou synů, spousta věcí mi
zatím chybí, třeba ten snowboarding, hory a další věci,
co mám rád. Ty jsou vryté v paměti, tak se mi vrývají
i pod kůži.
Jsme na horách a my máme téma, jak vytopit
chalupu. Co nám navrhneš jako ideální topidlo?
Nejdřív zjistím, jaký máš vkus, životní styl. A pak se
snažím skloubit komfort s designem a napasovat topidlo do daného prostoru. Tady na horách se tradovalo,
že v roubenkách byl sporák se zápecím. Já se snažím

Kolem kamen 25/2019

Jak říká Zdenda: „Sporák prostě patří do každé horské chalupy.“ Tento zelený v jeho podání lahodí oku, topí náramně a pokrmy na něm uvařené uspokojí všechny vyhladovělé strávníky po lyžovačce. Kachle K&K Kamnářství
Bechyně, typ Kaplička, kování firma JOKR.
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o propojení tradičního stylu a moderních technologií.
A taky rád dělám rekonstrukce, lehké restaurátorství,
to mě baví.

Co vůbec Ty – máš chalupu na horách?
Ne, to ne, mám barák po babičce. Je to jednak rodiště
mého otce a ten dům postavila babička s dědou, takže
bych se s ním těžko loučil, i když chalupa by byla
takový můj velký sen. Já mám doma klasický sporák
a pokojová kamna, mám průhledovou kamnovou vložku. Tohle topidlo, které se změnilo asi po deseti letech,
protože na tom původním nebyla možnost uvařit nebo
upéct, je už definitivní.
Chceš mi říct, že kromě toho všeho, co stíháš,
doma ještě pečeš?
Jistě. Na plotně mě baví táhnout vývary a co se týká
pečení, tak rozhodně pečený guláš z vyzrálého hovězího, peče se svíčková a kromě toho, že mám teda kamna, tak experimentuju i na zahradě, kde jsem si udělal
odklápěcí pec na pizzu, což ocení hlavně mé děti.
Kromě toho, že jsi tedy zdatný kuchař, přičichnul
jsi i k herecké profesi, povídej…
Dělal jsem dabléra ve Snowboarďácích. S herci, co
zpočátku na snowboardu vůbec neuměli, jsme se skamarádili a byl to fakt moc fajn zážitek.

Objeli jsme spoustu Tvých realizací, takže jsme
si samozřejmě všimli, že kromě soukromých interiérů stavíš pece v restauracích, penzionech. Liší
se tato topidla v něčem, nebo jak k tomu přistupuješ?
Zase se podívám na ten prostor, co se má vytápět a jak
se to dá řešit. Když už je to nějaká restaurace, tak se
jim snažím doporučit, že jim můžu samozřejmě dodat
viditelný oheň, ale zároveň na těch kamnech mohou
i vařit a péct. Když je to nějaký penzion, tak doporučuji nějaký teplovodní systém. Vždy to ale musím řešit
individuálně.
Napadá mě otázka, jak Ty to vlastně všechno
skloubíš. Nemáš žádné zaměstnance,práce až
nad hlavu, láska ke snowboardu Ti určitě zůstala,
takže kudy do toho?
Velmi jednoduše. Nanosím si materiál, počkám, až napadne sníh a pak vyhlásím technologickou přestávku.
Kamna přeci musí nabírat pokojovou teplotu! Když to
už zákazníka začne rozčilovat, tak prostě stavím kamna a na kopec chodím po večerech na večerní lyžování.
Ve své práci jsi spíš takový samotář. Nicméně mě
napadá, máš dva kluky. Učíš je řemeslo? Byl bys
rád, kdyby z nich byli kamnáři?
Já se jim snažím ukazovat všechno. Byl jsem tak vychovávaný otcem, který byl prostý dělník. Dovedl mě
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k zručnosti, o to samé se snažím i já. Já kluky do práce
beru, aspoň ten starší má určitě zájem mi pomáhat,
takže určitě si umím představit, že by kamnařinu
jednou dělali.

A co Ty? Tvůj život jsou hory. Dovedeš si představit, co bys mohl dělat jiného, kdyby ses nenarodil
na horách?
Já mám velmi blízko k focení. To se mi moc líbí, takže
třeba bych byl fotograf. A nebo chirurg - řezal bych
do lidí. Díky fotografování jsem měl možnost natáčet
dvě operace ve Vysokém nad Jizerou. Poznal jsem, co
znamená speciální chirurgie, a to mě velmi zaujalo.

Takže nějaká alternativa k současnému povolání
by asi byla, ale... Mám pocit, že ses povoláním
neminul. Přeci jen neznám kamnáře, který si
do práce nosí bačkory.
Asi narážíš na ten můj prostor, který si vždy k práci
nachystám. Já trávím na stavbě měsíc, měsíc a půl.
Musí mi tam být fajn. Pořádně i prostor nazvučím
– muzika, ta musí být! A čistota je druhá věc. Pokud
zákazník vidí čistotného řemeslníka, tak ví, že ta práce
bude precizní! Já mám na stavbě uklizeno víc než
doma.
Je mi jasné, že volný čas žádný nemáš, ale když
už si nějaký urveš, tak co děláš rád?

Já hodně cestuju, zase se to tedy týká těch hor, ale třeba moje oblíbená destinace je Colorado, to jsou hory,
panečku! S dětmi Rakousko, Francie, prostě hory.
Za mě dál běžky, telemarky. Ale taky turistika, cykloturistika, motorky, no, snažím se dělat s klukama, co je
baví. V Krkonoších mám stále spoustu neprobádaných
míst...Léto na horách vůbec není k zahození.
Pamatuješ si největší radost z kamen, Zdendo,
kamna, na která jsi nejvíc pyšný?

Já jsem pyšný na všechna kamna, co postavím. Za poslední roky mám fakt zajímavé zakázky, vyzkoušel
jsem si velkoplošnou keramiku, učím se trpělivosti,
která po třiceti dnech na stavbě opravdu dochází, a já
jsem perfekcionista, všechno musí být dokonalé!

Skoro na začátku jsi říkal, že jste ještě nic neuměli a hned jste se přihlásili do Cechu. Těší Tě, že
jste v něm stále, a je pro Tebe určitá satisfakce, že
dnes jsi Ty ten, kdo může udělovat rady?
Je to tak, nikdy jsem nebyl skoupý na informaci. Vím,
jak bylo těžké je získávat, jaké byly začátky. Raději
budu radit, než abych to pak po někom musel opravovat...

Kolem kamen 25/2019

Kachlová kamna s tahovým systémem za použití kamnové vložky Brunner HKD 5.1. Na lavici a záklopu použitá
ruční režná dlažba. Glazura Rudá lesklá od K&K Kamnářství Bechyně.

Vysokoteplotní materiály pro vás
Horké chvíle s chladnou hlavou

Materiály pro KRBY A KAMNA

2018-03

Jsme tu pro vás!
Promat s.r.o. | V.P. Čkalova 22 | 160 00 Praha 6
T: +420 224 390 811 | www.promatpraha.cz
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Téma čísla: topíme na chalupě

Jan Nepomuk Harrach
příběh mimořádného muže
Text | Marta Jastrebnická
Kresby | Petra Žabová

Říká se, že na horách žijí velmi tvrdí lidé, protože život zde bývá náročný
a vyžaduje pořádnou odolnost. Přesto nebo právě proto zde také můžete
potkat mimořádně laskavé lidi. Laskavost totiž není slabost. Je to tak,
i když si to málokdo myslí a není to vůbec v módě. O jednom mimořádném
a laskavém muži bychom vám chtěli vyprávět. Hory, v tomto případě
Krkonoše, opravdu miloval a udělal pro ně a jejich obyvatele mnoho
dobrého. Stopy jeho působení zde nacházíme dodnes. Jeho osoba dokonce
vystupuje v mnoha krkonošských lidových „poudačkách“, které, ať už jsou
úplně smyšlené, nebo se zakládají na pravdě, líčí jeho osobu vždy výrazně
kladně. Jmenoval se Jan Nepomuk hrabě Harrach (1828-1909).

P

ravděpodobně se vám ihned vybaví horské letovisko Harrachov. Přihořívá. Tato obec na úpatí
Čertovy hory byla v 18. století pojmenovaná
podle vlastníků místního panství. Harrachové patřili
mezi významné a zámožné panovnické rody, které
uměly se svým majetkem nejen velmi dobře hospodařit, ale zároveň si zachovaly dobré sociální cítění.
V podobném duchu byl vychováván i Jan Harrach,
jehož vzdělání mělo výrazný vlastenecký akcent. On
i jeho bratr měli českého vychovatele. Ten s nimi také
mnohokrát procestoval Krkonoše, ke kterým Jan získal mimořádný vztah. Jeho hlavní povinností v dospělosti byla samozřejmě starost o statky a hospodářství
jeho rodiny, on však dokázal ještě něco navíc. Jeho
krédem bylo: „Čím více mi bylo dáno, tím více musím
odevzdat.“ Řídil se tímto heslem celý život a jeho
působení se nesoustředilo jen na Krkonoše, ale mělo
mnohem větší přesah. Podporoval výstavbu Národního muzea, Národního divadla, podporoval osvětovou
činnost, sběr lidových písní, Matici českou. Byl výborným organizátorem, a proto mohl v mnoha oblastech
vždy ve prospěch věci pracovat a nelze zapomenout
na to, jak mimořádná byla i jeho pomoc finanční.

| 20

Kolem kamen 25/2019

Mezi nejznámější a nejslavnější patří jistě sklářská
produkce ze sklárny v Novém Světě, která získala světové uznání. Osvícený majitel dobře zavedené sklárny
si nekladl za cíl jen zvýšení výnosu velkostatku, ale
právě celkové povznesení kraje. Propagoval české
sklo na světových výstavách, v zahraničí vybudoval
síť sklářských prodejen. Sklo se vyváželo do celého
světa, aby Češi ukázali ostatním národům, že opravdu něco umí. Dokázal dobře rozpoznat kvalitu svých
zaměstnanců, které i náležitě ocenil. Někdy ale musel
pro slávu českého sklářství sáhnut hlouběji do kapsy,
neboť jakkoli byly vynikající sklářské výrobky úspěšné a žádané, ne vždy se výroba vyplácela. V těchto
chvílích jasně dokazoval, že mu jde o vyšší cíl – šíření dobrého jména českých sklářů ve světě – než
jen o prostý zisk. Díky jeho předvídavosti a velkým
investicím udržela novosvětská sklárna svoji výrobu
velmi dlouho a sklo se zde vyrábí dodnes. Měnil topný
systém tak, aby nebyl závislý jen na dřevu. To často
v okolí jiných skláren jednoho dne došlo. A sklárnu museli zavřít. V brusírně skla byla instalována již
v roce 1900 elektřina.

Velmi předvídavě a neotřele si vedl v dalších odvětvích svého hospodaření. Jako majiteli lesa mu samozřejmě leželo na srdci správné hospodaření v lesích.
Ještě koncem 19. století se dobytek pásl na některých
lesních pozemcích, od tohoto způsobu se však ustupovalo. Dobytek totiž půdu v okolí stromů rozdupával,
poškozoval kořeny, a zpomaloval tak růst stromů.
Skromný výnos z pastvy nemohl tuto ztrátu nahradit.
Nájemci horských bud tak přicházeli o skromnou
obživu.

Hrabě Harrach si uvědomoval, že turistika, nové
a slibně se rozvíjející odvětví, by mohla mít dobrý
ekonomický přínos pro chudé horaly a právě také
nájemce horských bud. Mohli by poskytovat ubytování, občerstvení, prodávat suvenýry a nabízet průvodcovské služby. Nejspíš z toho důvodu začal intenzivně
spolupracovat s hlavním propagátorem české turistiky
Janem Bucharem, a stál tak u jejího zrodu. Jeho výdaje
na podporu turistiky byly obrovské. První turistickou
cestu nechal vybudovat hrabě Harrach v letech 18761879 a spojila Harrachov s Labskou boudou, Labským
dolem a Špindlerovým Mlýnem a záhy vznikly další
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Labská bouda kolem roku 1900

dvě turistické cesty. V té době koupil Harrach také
Labskou boudu a provedl zde důkladnou přestavbu
pro turistické účely. Na vrchu Žalý nechal postavit
restauraci a později ještě kamennou rozhlednu, která
zde stojí ve své původní podobě dodnes. Angažoval se
také při budování Piettovy cesty ze Svobody nad Úpou
přes Janské Lázně k Modrokamenné boudě.
I další nápad, spíše jako vedlejší produkt, přispěl
k podpoře krkonošské turistiky. Hrabě Harrach nechal
přivézt na své jilemnické panství ski neboli lyže. Nebyl
sice úplně první, kdo je do Čech dovezl, jak se někdy
traduje, ale rozhodně zásadním způsobem přispěl
k jejich rozšíření. Původně je nechal přivézt pro svůj
lesnický personál, neboť správně předpokládal, že
by mohly lesníkům v zimním období pomoci. Celkem
dorazily ze zahraničí dva páry lyží, ty byly předloženy
dvěma řemeslníkům z okolí, aby je zkusili vyrobit.
Povedlo se, a cena lyží se tak snížila na polovinu.
Jízda na lyžích se rychle ujala nejen na lesní správě,
ale i mezi ostatními lidmi a brzy byl uspořádán první
lyžařský výlet a založen první lyžařský spolek.
Asi znáte film Krakonoš a lyžníci, který příběh s lyžemi půvabně vykresluje. V jedné scéně byste nejspíš
mohli zahlédnout i hraběte Jana Harracha. Je to ta
část, kdy má pan hrabě na závěr jízdy proslov. Jan Harrach opravdu lyžařské závody podporoval a dotoval. Je
bohužel trochu nefér, že autoři nechali hraběte mluvit
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velmi špatně česky. Právě vůči Janu Harrachovi je to
krajně nespravedlivé, neboť existuje mnoho písemných svědectví a důkazů, že hrabě mluvil velmi dobře
a plynně česky. Ovšem v době, kdy se film točil, byla
šlechta vnímána dost zjednodušeně a spíš negativně.
Jan Nepomuk Harrach byl opravdový český vlastenec
oproštěný od nacionalismu a propagoval nutnost smíření a spolupráce Čechů a Němců, což se mu alespoň
na jeho statcích úspěšně dařilo. Méně už na celostátní
úrovni. Zjednodušeně by se dalo říci, že jeho české
vlastenectví a dobré skutky nakonec nebyly po chuti
některým Němcům ani Čechům a mnoho pochopení
nenalezl ani ve šlechtických kruzích. A velkou roli
v tom sehrály samozřejmě různé politické zájmy. To
ho však nedokázalo od jeho činností odradit. Naštěstí.
Harrachova činnost, podpora a vliv je v Čechách vidět
dodnes. I přesto, že za poslední století se mnoho
nelaskavých křiklounů a rádoby vůdců snažilo jeho
zásluhy zneviditelnit. V tomto krátkém článku se nám
bohužel nepodařilo ani vyjmenovat všechny oblasti,
ve kterých Jan hrabě Harrach úspěšně působil. Pokud
se chcete dozvědět více, navštivte zámek v Jilemnici,
kde Jan Harrach žil, je zde vytvořen zámecký okruh
připomínající jeho život. Nebo si pořiďte nádhernou
publikaci, která byla vydaná v roce 2018 s názvem Jan
Nepomuk hrabě Harrach – ze života českého kavalíra.
Je to čtení velmi zajímavé a inspirující i pro naše časy.
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NENÍ NIC

JEDNODUŠŠÍHO,

NEŽ SI SPLNIT

SVŮJ SEN.

MY VÁM

S TÍM RÁDI

POMŮŽEME.
KERAMICKÁ

MANUFAKTURA

K&K POKER

BECHYNĚ

www.kamnarstvi-bechyne.cz
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Krbová kamna

i to je na chalupě jedna z možností
Text
Foto

| Karel Blažek
| Spartherm, Westbo, archiv redakce

Nedílnou součástí vytápění chat a chalup jsou i krbová kamna. Lokální
topidla, která jsou určena zpravidla pro vytápění jedné místnosti, mají
nespornou výhodu. Vyberete, koupíte, připojíte je ke komínu a topíte.
To, že je poměrně jednoduché je nainstalovat, ovšem neznamená, že je
jednoduché si je vybrat.

I

krbových kamen se vyrábí
nepřeberné množství a jak
už je to dnes ve všech oborech zvykem, každý výrobek
nabízí ke své běžné funkci
ještě něco navíc. I krbová
kamna dnes tedy nabízí teplovodní výměníky a dodatečné
akumulační panely. Jednou
z jejich hlavních funkcí ale je
zdobit. Ke krbovým kamnům
dnes už neodmyslitelně patří
prosklená dvířka a dost často
při výběru platí, stejně jako
u krbových vložek, čím větší,
tím lepší, i když si asi celá
řada z nás dobře pamatuje
dobu, kdy z kamen svítila
pouze odkuřovací roura. Volba krbových kamen je otázka
vkusu. Můžete jejich výběr
podřídit plánovanému interiéru, nebo se na první pohled
zamilovat a celý interiér
podřídit vybraným kamnům.
Proto vám přinášíme pár tipů
pro inspiraci...
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Spartherm Sino L
Kompaktní krbová kamna s ovládacím prvkem
dvířek, který je do nich přímo integrovaný, a neruší
tak celkový vzhled. Na vyobrazení jsou tato kamna
s nominálním výkonem 7 kW v provedení s pískovcovým obkladem, můžete si však vybrat i šedé,
mastkové provedení.

Westbo Classic
Opravdová klasika ze Skandinávie. Kamna mají
sice jenom malá přikládací dvířka, ale i ta mohou
být prosklená. Kamna jsou sestavena z litinových
a ocelových částí a kompletují se přímo v místě
instalace. Kromě volby provedení dvířek si můžete na dokreslení výsledného vzhledu vybrat ještě
několik doplňků.

Litinová kamna DRU 78
Kamna z Holandska, která mají opravdu robustní litinovou konstrukci. Téměř všechny modely
se vyrábějí v provedení na dřevo s označením CB
a v provedení „multi fuel”, ve kterém je možné spalovat uhlí. Multi fuel provedení jsou navíc vybavena
i automatickou klapkou na regulaci přívodu vzduchu.

Spartherm Piko S
Kamna Piko mají rohové prosklení a je možné je
zakoupit v opravdu mnoha variantách. Vybírat můžete z celkem čtyř barevných provedení. Vybrat si
můžete i velikost (S jsou nejmenší kamna, L největší). Především si však můžete vybrat i provedení se
zásobníkem na dřevo, nebo teplovodní provedení.
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Spartherm Passo XS
Jak už název napovídá, jsou tato kamna nejmenší
ze série Passo. Celá série se vyznačuje kruhovým
půdorysem a jednoduchým, puristickým designem.
Zvláštností tohoto typu je, že se vyrábí i v provedení na bioethanol s dálkovým ovládáním. Ale i když
byste to možná neřekli, i toto provedení má výkon
4,7 kW.

Westbo Victoria
Litinová kamna Victoria se už během mnoha let
výroby dočkala různých designových variant. Varianta „na výšku” se vyrábí ve dvou rozměrových
provedeních, a navíc i s nástavcem, který plní funkci
ohřívárny, aby váš čaj nikdy nevystydnul. Kromě vysokých provedení se však vyrábí i provedení široké,
které je u litinových kamen více tradiční.

Spartherm Senso L
Největší ze „senzačních” bratrů... Senso jsou kamna nikoli kruhového, ale oválného půdorysu, která
se vyrábí v mnoha barevných variantách, včetně
akumulačního obložení mastkem. Specialitou této
modelové řady jsou kamna Senso M, která mají
teplovodní výměník.

Brunner Iron Dog No02
Mají na litinová kamna neobvykle precizní a citlivé
ovládání spalovacího vzduchu a perfektní regulaci.
Modelová řada čítá sedm velice osobitých provedení, ze kterých nejvíce zaujme model No05, který
navrhoval německý sochař Joseph Michael Neustifter a No07, model navržený pro japonský trh.
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Inzerce

Trend úsporných staveb sílí,
ukázaly veletrhy FOR PASIV a FOR WOOD.
Ještě více nabídne FOR ARCH.
Text
Foto

| Lucie Bártová
| ABF a.s.

Veletrhy FOR PASIV a FOR WOOD, které se konaly ve dnech 7. až 9.
února v PVA EXPO PRAHA, potvrdily rostoucí zájem Čechů o bydlení
v pasivních domech zděných a dřevostavbách. Na letňanském
výstavišti se během třídenní akce, kterou zahájil ministr životního
prostředí Richard Brabec, sešlo více než 25 tisíc návštěvníků.
Na tento trend naváže podzimní událost sezóny, veletrh FOR
ARCH, který ve dnech 17. až 21. září navíc představí i chytrá města
od A do Z.

B

ezmála 160 vystavovatelů ze čtyř států Evropy přilákal na letňanské výstaviště PVA EXPO
PRAHA rekordně velký souběh veletrhů FOR
PASIV a FOR WOOD. Na ploše 8570 čtverečních metrů
za účasti 25 360 návštěvníků proběhla přehlídka toho
nejlepšího. Velikost akce podpořil také veletrh Střechy
Praha, který proběhl na ploše dalších 8000 čtverečních metrů.

„Souběh FOR PASIV a FOR WOOD nabídl komplexní
informace a rady z oblasti nízkoenergetických, pasivních
a nulových staveb. Vystavovatelé zastupující přední značky představili to nejlepší také v oborech technologií, vytápění a za velkého zájmu přinesli návštěvníkům profesionální rady v poradenských centrech,“ řekla manažerka
FOR PASIV Kateřina Maštalířová. Přítomna byla řada
odborníků na pasivní domy – architekti, projektanti,
stavitelé, energetičtí poradci, experti na větrání, vzduchotěsnost, experti na dotace a financování a další.
Lákaly soutěže i přednášky

Velká pozornost se soustředila i na vyhlášení výsledků
soutěže Pasivní dům 2018, do které se přihlásilo více
než šest desítek novostaveb a rekonstruovaných domů
z celého Česka. Obrovskému zájmu návštěvníků se
těšily i odborné přednášky, konference a workshopy.
Těmi nejatraktivnějšími tématy byly zdroje tepla pro
vytápění pasivních domů, státní dotace NZÚ a Dešťovka i možné chyby při stavbě pasivního domu. Organizátoři nezapomněli ani na děti a mládež. Ve čtvrtek
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a v pátek proběhlo postupové kolo Soutěžní přehlídky
stavebních řemesel SUSO pro žáky stavebních odborných škol oborů zedník a truhlář. Velké finále se
uskuteční na podzimním veletrhu FOR ARCH.

Podzim bude patřit FOR ARCHu
Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH vstoupí
ve dnech 17. až 21. září do významného jubilea,
30. ročníku. Organizátoři se soustředí na podporu
kontraktační části veletrhu a první den konání budou
mít registrovaní odborníci vstup i parkovné zdarma.
Každý profesionál z oboru navíc dostane k dispozici
kompletní seznam technologických novinek na veletrhu. „Osloveni budou odborníci napříč obory skrze odborné asociace, cechy, klastry a různá sdružení a také
prostřednictvím našeho hlavního odborného partnera
ČKAIT,“ říká ředitel veletrhu FOR ARCH Matěj Chvojka.
V rámci akce se opět uskuteční populární Technologické fórum za účasti českých politických špiček a předních odborníků, v rámci doprovodného programu
se návštěvníci mohou účastnit i mnoha tematických
přednášek napříč obory. Navíc budou denně v areálu
PVA EXPO PRAHA pořádány konference pro odbornou
veřejnost. Jednou z novinek jubilejního FOR ARCHu
pak bude sekce věnovaná chytrým městům od A do Z.
Vzhledem k připravovanému programovému schématu očekávají pořadatelé akce významnou návštěvnost
obou skupin návštěvníků, tedy odborníků i laické
veřejnosti. Více informací na webu: www.forarch.cz.

POTŘICÁTÉ
Kolem kamen 25/2019

MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELET RH

POMÁHÁME VAŠIM SNŮM...

OD PRVNÍHO TAHU...
...PO POSLEDNÍ ŽÁROVKU

17.–21. 9. 2019
HLAVNÍ
ODBORNÝ
PARTNER

PARTNER
DOPROVODNÉHO
PROGRAMU

www.forarch.cz

OFICIÁLNÍ
VOZY
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Cestou necestou

Hlavou dolů

aneb zažít hory trochu jinak
Text
Foto

| Julie Růžičková
| Martin Hrabánek

Trávit zimu v teplých krajích už dneska není nic neobvyklého. Ovšem
pokud si k tomu vyberete přesně druhou stranu zeměkoule, není to
o válení se na pláži a popíjení koktejlů z all inclusive.

V

zajetých kolejích každodennosti máme snad
každý někdy pocit, že Česká republika je pupek
světa, naše problémy jsou ty největší, práce nejdůležitější a politika nejtrapnější. Pak nastává ta pravá
chvíle vypadnout a udělat si odstup. A větší odstup
než na Zélandu už získáte těžko, a nejen proto, že je
to prakticky nejdál od Česka, jak to jenom jde. Tady
každopádně Česká republika nikoho nezajímá, i když
třeba čirou náhodou ví, kde to je. Stejně tak tady
nikoho nezajímají vaše větší či menší domácí starosti,
tady jsou totiž všichni happy. Když tu pak zůstanete
dostatečně dlouho, hodně se toho naučíte. O životě,
o Zemi i o lidech.
Někoho zajímá, jak se máte

Nový Zéland je země, kde žije desetkrát více ovcí než
lidí. Naprostá většina ze 4 a půl milionů lidí se nachází
v Aucklandu a zbytek je rozesetý do osamocených domečků uprostřed divoké přírody. Nečekejte ale žádné
asociály, všichni jsou nadmíru přátelští a otázka „How
are you?” dokonce očekává odpověď! Bývá většinou
součástí smalltalku, který se běžné odehrává na ulicích, v kavárnách nebo kempech mezi zcela cizími lidmi. Pro nás, kteří se zoufale bojíme jakéhokoli očního
kontaktu v MHD, něco šokujícího.
Země zaslíbená

Místní chovají ke své zemi neobvyklou úctu. Takovou,
o které se nám v Evropě může jen zdát. S láskou a péčí
přistupují k matce přírodě a dbají na její zachování
v celé její kráse a přirozenosti tak, jak se před miliony
let vynořila z oceánu a vytvořila faunu a flóru, kterou
jinde na světě nenajdete. To však v žádném případě
neznamená, že by okolo národních parků postavili
vysoké ploty s ostnatým drátem a nesměla tam ani
noha. Naopak. S citem umí zpřístupnit i ta nejvzácnější místa. Jejich know-how možná spočívá v tom,
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že prosbami, nikoli příkazy, apelují na dodržování
pravidel pobytu v přírodě a kupodivu je respektují
i turisté (potřebu vykonej na záchodě, je jich tu dost,
svůj binec si zase odnes, třiď odpad, kempuj jen tam,
kde je to dovolené a měj čisté pohorky).
Místní, přespolní a cizinci

Dříve, než se sem nastěhovala britská koloniální nadvláda, patřil Zéland Maorům. Původním obyvatelům,
kteří si ostrovy objevili okolo roku 1600 a kteří tu žijí
dodnes, i když v sobě určitě stále nosí „okupanstkou”
křivdu minulosti. Průměrný Maor vypadá jako jeden
z hráčů rugbyového týmu All Blacks. Trochu jako
indián s širokými rameny, dlouhými černými vlasy
a tetováním, které není jen módní záležitostí, ale má
hluboký kulturní význam. Maorské ženy bohužel
vypadají podobně. Mírou nadváhy se navíc blíží Američanům. Stále v sobě však většina z nich chová úctu
k tradicím a své zemi.

Přespolní, v tomto případě myslíme bělochy, mají své
kořeny v Británii a na Zélandu žijí už několik generací.
Jsou tu sice doma, ale pořád to tady vlastně původně
patřilo Maorům, takže jsou to přistěhovalci. Kromě
těchto dvou velkých skupin tu žije mnoho dalších imigrantů z různých koutů světa, protože není asi lepší
lék na pracovní vyhoření než odjet daleko do přírody,
tam, kde se všichni usmívají. A každoročně sem míří
i tisíce turistů, což může odradit, ale nebojte, určitě tu
není přeplněno.
V červenci na lyže

Uvědomme si, že tady je vlastně všechno tak trochu
postavené na hlavu. Hlavní letní prázdniny se odehrávají během prosince a ledna, kdy se teploty šplhají
ke 30°C. Pak přijde červenec a Zéland se stává nejoblíbenějším zimním střediskem na jižní polokouli.
Konkrétně jižní ostrov v okolí města Queenstown je
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Milford Sound je snad největší přírodní atrakcí tady, to,
co je pro Paříž Eiffelovka, je Milford Sound pro Zéland.
Nachází se v oblasti Fiorland na jižním ostrově a vede
tam taková asi 200km dlouhá slepá silnice.

doslova v obležení lyžařů a snowboardistů, kteří milují kilometry poloprázdných sjezdovek.
Dokonce se v horách jižního ostrova nacházejí i ledovce, kam pravidelně v létě i v zimě vzlétají desítky
helikoptér s turisty, aby se po něm mohli projít a užít
si trochu adrenalinu. Smutnější část téhle atrakce
bohužel je, že se od roku 1960 ledovec zmenšil už
o několik kilometrů.
Teplo se skrývá pod zemí
Když jsme se dozvěděli, že tu umí být zcela standardní
zima, včetně sněhu, ledu a teplot pod nulou, hned nás
zajímalo, jak jsou na tom tady s topením. A čekalo nás

překvapení. Vzhledem k hustotě zalidnění si o ústředním topení mohou nechat zdát. Jako další možnost
se pak logicky nabízejí krby, které se ale objevují spíš
u modernějších domů. Také jsou často tím jediným,
co z domu zbyde, když nešťastnou náhodou propukne
jedno z mnoha zemětřesení, které zemi občas potrápí.
To nás trochu vrací k historii Zélandu a jejímu geologickému podloží. Nový Zéland se totiž nachází
v oblasti styku dvou kontinentálních desek, a z toho
důvodu je také místem, kde dochází k nejvýraznějším
projevům vulkanické a geotermální činnosti na světě.
Jednodušeji řečeno, nachází se tu mnoho stále aktivních sopek, gejzírů a horkých pramenů.
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Akaroa - malinké přímořské městečko poblíž
Christchurch, sjíždí se k němu úzkou klikatou cestou
z vysokých kopců. Navíc je to roztomilé městečko
ve francouzském stylu - ulice jsou pojmenované francouzsky, jsou tam malá francouzská bistra a žije tam
velká francouzská komunita.

A teď tedy zpět k topení. Maoři si při svém osidlování
Zélandu rychle všimli, že místy ze země vyvěrají horké,
až vařící prameny, které se hodí nejen ke koupání, ale
i k vaření, praní nebo vytápění. U některých starých
domů je dodnes možné najít soustavu trubek, kudy
vede horká pára, která má vytápět celý dům. Otázkou
zůstává, jestli je to úplně dobrý nápad vést do dřevěných domků postavených na těchto geotermálně aktivních místech horký pramen, jehož chemické složení
představuje trochu Molotovův koktejl. Smrdí dost. Pro
představu trochu jako v maďarských sirných lázních.
Nicméně zkušenosti a moudrost Maorů si nedovolujeme rozporovat.
Pro a pro
A ještě pár argumentů pro Zéland na konec. Žádní
jedovatí hadi, pavouci ani nebezpeční predátoři. Žádné
nebezpečné nemoci. Žádné atomové elektrárny. Nejčistší jezera na světě i čisté záchody na každém kroku.
Skvělé víno i pivo, divočina i civilizace, každému podle
chuti. Tímto jsou tedy naše tipy pro příští zimní dovolenou u konce.
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Rotorua je oblast, kde se nejvíc vyskytují horké prameny a gejzíry a také je to oblast, kde je nejmarkantnější
maorská kultura.

Marae jsou takové maorské společenské místnosti.
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JSME TU
PRO VÁS!
AŤ JSTE ČI NEJSTE
KAMNÁŘEM!
PODPORUJEME A PROPAGUJEME
KAMNÁŘSKÉ ŘEMESLO
POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ
INFORMACE Z OBLASTI KAMNAŘINY

1995

NAVRHUJEME LEGISLATIVNÍ NORMY
A ZÁKONY PRO PRÁCI KAMNÁŘŮ
NABÍZÍME PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
A ŠKOLENÍ

AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJEME ŠKOLENÍ
Problematika dimenzování krbů v nízkoenergetických stavbách
Konstrukce sporáků s individuálně stavěnými roštovými i bezroštovými topeništi

VÍCE NA WWW.CECHKAMNARU.CZ
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Poctivé řemeslo

O statečném kováři,

který sestoupil z hor do údolí, aby vykoval záři
Text
Foto

| Růžena Srbová
| archiv Jiřího Bajera

Jako malá jsem měla ráda, když v pohádce figuroval nějaký ten kovář. Stránky
knížky byly v tu chvíli teplejší, voněl z nich oheň a železo. Byl to pro mě jakýsi
bezpečný mezistupeň mezi světem obyčejných lidí a peklem. Ten pohádkový
kovář se nikdy nebál, čertům tahal jazyky rozžhavenými kleštěmi, piloval jim
rohy a přitloukal ocasy k podlaze ručně vykovanými hřeby. Pral se s panskými
dráby a pacholky. Vždycky jich několik zabil, celou řadu zhmoždil a velkou
spoustu zesměšnil. Prostě to byl chlap, jak se patří. A po celodenní dřině usedal
za svitu louče ke knize, aby se potrénoval v přírodních vědách a filozofii. Míval
svou chalupu, která nikdy neměla problémy s vytápěním, koval koně, a byloli třeba, vytrhl vám i bolavý zub. Problém byl, že žil jen v pohádkách. Když mi
šéfová řekla, že se jeden skutečný uvolil a poskytne nám rozhovor do časopisu,
říkala jsem si, Růženko, tady je tvoje šance.

Ř

íká se březen,
za kamna vlezem.
Většině lidí by to
mohlo stačit k tomu, aby
prožili nejsychravější
období roku relativně
v teple. Pro chronické
zmrzliny mého typu tu
je ještě jedna možnost,
dalo by se říci extrémní.
Rada zní - březen, do kovárny vlezem! Tady vám
zima rozhodně nebude,
a když nebudete kováři
koukat moc zblízka pod
ruce, tak vám ani neshoří řasy a obočí, jako se to
stalo mně. Komu se to
pořád zdá málo, nechť
navštíví sklárny a skočí
tam do pece plné tekoucí skelné hmoty.
Já jsem byla celá spokojená, když jsem ve vyhřáté dílně ve stínu
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Píseckých hor, v tom nejhnusnějším březnovém počasí
letošního předjaří, usedla do fotelu a začala si povídat
s kovářem Jiřím Bajerem o jeho životě a práci.
Když už jsme tomu dali ten pohádkový název,
měli bychom začít stejně jako v pohádce, hezky
od začátku. Jak se tedy člověk stane kovářem?

Jako laik prokáže teoretickou i praktickou neznalost
základů kovářského řemesla, vypije nechutný pasovací nápoj (snaží se ho okamžitě nevrátit), poklepou ho
přitloukacím kladivem po rameni - a je to!
To zní trochu děsivě a zároveň snadno. Ale
po této proceduře začne studium. Kde jsi studoval a jak na léta studií dnes vzpomínáš?

Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově, obor
umělecký kovář a zámečník. Vzpomínám rád, byla to
má druhá střední škola, takže jsem mohl mít individuální rozvrh - to znamenalo více ateliérů a dílen. Inspirace z ostatních oborů ve škole - zlatníci, rytci kovů,
brusiči kamenů, v Železném Brodě skláři. Osamostatnění se v životě, nové obzory ve výtvarném umění,
muzice, literatuře, taky holky a hospoda. Výborná
parta lidí - kantoři, studenti, absolventi - kontakty, ze
kterých čerpám dodnes.
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Jiří Bajer a KOVÁRNA RUDÁ ZÁŘE v akci
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Poctivé řemeslo

Vážka

Kromě tohoto inspirativního prostředí ses vydal
v roce 1994 i na zkušenou až do Itálie?
Ta možnost se naskytla při studiu během prázdnin.
Byla to sice jenom krátkodobá stáž, nicméně velice
silný zážitek. Díky kontaktům kováře a restaurátora
Josefa Mücka jsme mohli týden pracovat s italským
sochařem Toni Benettonem. V roce 2004 pak přišlo
pozvání na čtrnáctidenní sympozium, kdy jsme v Benettonově ateliéru tvořili plastiky dle vlastních návrhů
pro následnou výstavu.
V té době už se Ti v hlavě rodil plán na vznik
vlastní dílny v Písku?
Vlastní kovárna byla jasná od začátku, ale zvažoval jsem
variantu zřídit ji v Jizerských horách, odkud pochází
moje máma. K tomu kraji mám silný vztah, nakonec
však zvítězila snadnější dostupnost zázemí v Písku.
Přiznávám, možná v tom byl taky trochu konkurenční
kalkul, na severu bylo kováren nepoměrně více.
A teď upřímně. Nevypadáš zrovna jako čtenář
knih Antonína Zápotockého. Tak kde se vzal název KOVÁRNA RUDÁ ZÁŘE?
To, že komunistická ideologie využila tváře proletariátu ozářené vysokou pecí, nic nemění na estetice
věci. Prostě se mi líbilo to zvláštní světlo vycházející
z výhně, když po práci zhasneš v kovárně. A aby to
bylo jasný, ta hvězda ve znaku je vzhůru nohama.
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Je fakt, že 20. století s některými pojmy docela
zamíchalo a kovář se stal proletářem. Přitom
nejen v pohádkách, ale i v seriózní historické
vědě byl kovář vždycky vnímán spíš jako písmák,
rebel, člověk, který se dokázal postavit vrchnosti
a byl si vědom svého postavení a práv. Je vůbec
dneska ještě takový pohled na řemeslníka možný?
Tím, že se kovář (a nejen on) pohyboval v různých
oborech (ranhojič, zvěrolékař) z důvodu nedostatku
těchto profesí a pracoval s různými materiály (kov,
dřevo, sklo, kámen), musel mít nutně všeobecný
přehled a také se celoživotně „dovzdělávat“, pozorovat
a odvozovat souvislosti. Navíc kromě intelektu budil
respekt fyzickou silou a to jsou jasné předpoklady
k tomu, aby u něho lidé hledali radu a zastání.
V dnešní době to možná bude obráceně - z přemíry
profesí a mentálního vyhoření se často odborníci z intelektuálních oborů obrací k řemeslu. Získají v něm
manuální naplnění, ale přistupují k němu s všeobecným přehledem ze svých původních oborů.
Navíc, pokud v dnešní době chce řemeslník pracovat
sám na sebe, musí se mezioborově nutně vzdělávat
taktéž - právo, bezpečnost, ekonomika, technologické
novinky...
Takže se vrátím k odpovědi na otázku: je.
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… život není
černobílý…
I kachlová kamna mohou mít
moderní vzhled.
Barvy jsou prostě v módě.
Chce to jen odvahu a tu my máme.

Podniková prodejna | Pražská 168, 675 26 Želetava
| Tel.: +420 731 375 992, +420 731 191 997

www.zeletavska-kamna.cz
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Letos oslavíme 50. výročí
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od postavení našeho prvního krbu!

Poctivé řemeslo
Vraťme se tedy ještě do devadesátých let. Konec
školy a začátek samostatné praxe. Jaké to bylo?
A vybavíš si ještě dnes svou opravdu první samostatnou zakázku?
Konec školy - spousta elánu, představ, naivity a postupné vystřízlivění. První zakázka, kterou si vybavím,
byla ještě na škole a byly to svícny pro hotel Zvíkov.
Po škole pak asi restaurování mříže kapličky na Budějovickém předměstí v Písku.
Ono to asi při nástupu praxe chce co nejdřív najít
optimální poměr mezi uměleckou prací a řemeslem, aby člověk neumřel hlady. Jak to máš Ty?
Tak to bylo právě to vystřízlivění. I věci užitné, říkejme
tomu řemeslo, jsem se vždy snažil dělat jinak, s určitou nadstavbou. Nejsem právě přeborník v propagaci
sebe sama, takže jsem předpokládal, že za mě bude
mluvit práce, právě ta nadstavba - a to úplně nefunguje. A tak dělám, abych neumřel hlady, umění pak,
když mě někdo osloví nebo domluvíme výstavu. I když
přiznávám po těch dvaceti letech se to začíná lepšit.
Všimla jsem si, že u Tvé práce vždycky všechno
začíná kresbou. To už se taky hned tak nevidí…
Asi jsem nepochopil otázku - čím jiným bych měl
začínat? Pokud snad myslíš počítačovou grafiku, tak to
jde mimo mě. Některé věci je dobré namodelovat ještě
v hlíně, ale na to už většinou čas ani trpělivost zákazníků fakt nestačí.
Myslela jsem to tak, že se dneska už tak často
člověk nesetká s precizními kresbami, kterých
máš plné zápisníky, a to jak u výtvarných věcí, tak
i u těch čistě řemeslných. Ráda pak listuji těmi
stránkami, které jsou plné brouků, vážek a další
havěti. Ostatně organické motivy jsou u Tebe
docela časté. Co tě na světě hmyzu a ptáků tak
fascinuje?
Ta dokonalost tvarů a křivek. Zadáš do počítače
podklady a požadavky na tvar a funkci, ten složitě
počítá a pak zobrazí optimální výsledek, který přesně
odpovídá něčemu, co už dávno existuje a funguje.
Líbí se mi geometrická secese, která z těchto motivů
vychází. Zdánlivě jednoduché křivky, ale hrozně náročné na plynulost. Možná jako protiklad k tomu mám
rád i věci z doby kubismu a funkcionalismu. Jít věci
na dřeň, na to nejpodstatnější, to mě taky baví.
Z touhy po zjednodušení a rytmizaci vznikl kdysi
v anglických ocelárnách i legendární hudební styl
- heavy metal. To mě vede k otázce, jakou hudbu
vlastně posloucháš? A dá se při práci v kovárně
vůbec něco poslouchat?
Začnu odzadu, dá. Sice se to trochu pere, ale kupodivu dostatečně hlasitá hudba v kombinaci s chrániči
sluchu jde poslouchat i přes ten rachot v kovárně.
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Aparatura byla jedna z prvních věcí, které jsem v dílně
instaloval, z toho lze poznat důležitost této složky při
práci. Mluvené slovo nejde a to mě mrzí. Žánrově jsem
rozkročen doširoka - od folku po metal.
Teplo, hudba, to v letošním březnovém počasí
zní jako ideální podmínky pro práci. Tak nám
ještě prozraď, co máš právě ve výhni, na co se
chystáš a na jakou práci se letos nejvíc těšíš.
Mám takovou specifickou kovárnu, že když netopím
ve výhni (a to není každý den), tak se přes zimu zrovna moc neohřeju. I přesto, že kamna mám náramný.
Teď začínám dělat vodníka a k té poslední části i když je mi práce koníčkem, jsou i období, kdy má člověk problém vůbec se na něco těšit..., natož do práce.
To mi tedy trošku nabourává můj optimistický
pohled na pohádkové kovářské řemeslo a idylický svět kovárny. Teď se dokonce bojím položit
poslední otázku, aby se můj léty a literaturou
vybudovaný obraz zcela nezhroutil. Ale jinak to
nejde, zeptat se na to musím – Jirko, bojíš se
čertů?
Jenom těch chlupatejch, v uniformě.

Tak na tom se s Jiřím Bajerem shodneme. Ve výhni už
jsou jen žhavé uhlíky, které problikávají do předjarního soumraku a mně se moc nechce do vychladlého
auta. Ale každý špás jednou končí a mě po příjemném
rozhovoru s kovářem čeká cesta silničkou, klikatící se
mezi lesy. Snad budu mít štěstí a nepotkám na ní čerty.
Možná bych je mohla vyděsit tím, že jim řeknu, že se
znám s mistrem kovářským z Chrastin u Písku. No jo,
ale co řeknu těm chlupatejm v uniformě?
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Dveře do věže Rumpál na strakonickém hradě

Industriální hovnivál - fontána

Ruské kuželky

Vosa
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Vaříme na kamnech

Horalské menu
z domova i ze zahraničí...
Text
Foto
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| Marta Jastrebnická, Jitka Pokorná
| archiv redakce
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C

estování po horách ovlivnilo i výběr receptů
pro naše vaření na kamnech. Jedné jiskrné noci
na horské chatě u rozehřátých kachlových kamen
jsme si vyprávěli svoje zážitky z hor a velmi rychle
došlo i na jídlo. Na horách totiž pořádně vyhládne, ať už
strávíme většinu dne na sjezdovce, podnikáme výšlap
nebo výlet na běžkách. Je třeba mít v batůžku připravený alespoň kousek čokolády nebo tatranku, abychom
získali dostatek energie, bezpečně se mohli vrátit domů
do horské chalupy a dát si něco dobrého na posilněnou.
Nebo najít nějaký horský penzion, který nabízí chutná
a vydatná jídla. A tak jsme dali dohromady naše zážitky
a pár tipů a předáváme je dál k vyzkoušení.

Spor o to, zda je lepší pobyt na horách v zimě nebo
v létě, nelze zřejmě rozsoudit. Každý to vidí jinak a pak
je ještě dost takových, kteří nadšeně holdují pobytu
na horách v zimě, na jaře, v létě i na podzim... Z pohledu
kuchaře/kuchařky jedoucí na rodinnou dovolenou je to
celkem jedno. Úplně nejlepší varianta je, když zamluvený penzion nabízí plnou penzi a není třeba se vůbec
starat o to, co se bude vařit. Děti jsou též nadšené a už
se těší na povolené větší než malé množství hranolků
s kečupem nebo různě plněných housek. I když v mnoha
českých horských restauracích už najdete v nabídce také
výbornou tradiční horskou stravu v podobě vydatných
polévek, pokrmů z brambor a zelí nebo hub, smažených
vdolků nebo buchet s mákem a tvarohem. A některé
recepty si nejspíš budete chtít vyzkoušet i doma, neboť
by byla škoda jíst takové dobroty jen jedenkrát ročně
o dovolené.

Do další dimenze se nejspíš dostanete, pokud se vypravíte s rodinou do sousedního Bavorska, Rakouska nebo
do severní Itálie. Tady totiž přestává všechna legrace.
Vypukne to většinou už při první večeři: „Mami, ty noky
se špenátem, co děláš doma, jsou dobrý, ale tyhle jsou tedy
mnohem lepší!“ nebo „Mami, ten vanilkový krém v tom
koláči je skvělej, můžu si přidat a uměla bys ho doma
uvařit?“ Korunu tomu nasadí vaše drahá polovička, která
prohlásí, že nakoupí velkou zásobu tyrolského špeku,
abychom ty špecle mohli doma připravovat úplně stejně.
Nelze se na ně moc hněvat, mají totiž pravdu, horská
kuchyně v těchto oblastech je prostě výborná.

A tak svěříte děti do péče lyžařských instruktorů, aby
mohly vyjezdit ty zvýšené dávky jablečných šátečků s vanilkovým krémem. Manžela pošlete na černou sjezdovku
(samozřejmě jen pokud má sjednané opravdu dobré
pojištění), dáte si to výborné presso a zapředete hovor
s majitelkou penzionu a vymámíte z ní několik receptů
a tipů na ty správné noky a další lahůdky.
Nakonec jsme došli k závěru, že vám v tomto čísle předložíme kamna na ohřátí z českých hor a recepty z hor
za hranicemi, ať to máme hezky pestré. Tak dobrou
chuť!
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Kroupová polévka – neboli Zuppa d‘orzo
Je jednou z nejčastějších polévek, kterou vám mohou Italové na horách nabídnout. Připomíná českou
uzenou polévku s kroupami. Kroupy jsou výborné ke konzumaci zvláště na jaře, protože pročišťují játra. Naši
předci je hojně zařazovali do předvelikonočního půstu.
Na tuto sytou polévku budete potřebovat: 100 g ječných krup • lžíci másla nebo oleje • 2 brambory •
2 stvoly řapíkatého celeru • 1 mrkev • 100 g uzeného masa • bobkový list • sůl • pepř
Předem si připravíme vývar z uzeného masa. První vodu z vývaru slijeme a na polévku dále použijeme až
druhý vývar. Kroupy propláchneme vlažnou vodou, zalijeme studeným masovým vývarem a dáme vařit.
Přidáme bobkový list a pomalu vaříme asi hodinu. Pak přidáme nakrájenou zeleninu a vaříme do změknutí.
Na závěr vložíme na prohřátí nakrájené uzené maso a polévku dochutíme solí a pepřem. Polévku podáváme
horkou, posypanou nadrobno nasekanou pažitkou. Italové ji podávají lehce posypanou strouhaným parmazánem. Vegetariáni nebo lidé držící půst mohou maso nahradit sušenými houbami.
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Kaiserschmarrn (čti: kajzršmarn) neboli císařský trhanec
Jedno z nejoblíbenějších sladkých jídel v Tyrolsku si můžete dát jako předkrm, hlavní jídlo i zákusek. Prostě si
ho můžete dávat furt a nikdy ve svých kombinacích neomrzí.
Na přípravu dvou porcí budete potřebovat: 2 polévkové lžíce mouky (hladká/polohrubá) • 3 vejce • špetka vanilkového cukru • 125 ml mléka • 1 štamprle rumu • 1 opravdu vrchovatá lžíce přepuštěného másla • špetka cukru • moučkový cukr • 3 polévkové lžíce nebo i více (dle chuti a nálady) jablečného pyré a/nebo brusinkové marmelády
Do mísy dáme mouku, přidáme sůl a mléko, zamícháme. Dále přidáme vanilkový cukr, cukr a vejce, opět pořádně zamícháme. Přidáme rum, zamícháme a těsto je hotové. Rozpálíme sporák na nejvyšší stupeň. Na rozehřátou pánev dáme
přepuštěné máslo a necháme ho rozpustit, vlijeme těsto a co je DŮLEŽITÉ!!! – přikryjeme pánev pokličkou. Počkáme 2-3
minuty a podíváme se, zdali už těsto vzešlo a má-li vespod tu správnou barvu. Pokud ano, otočíme a opět přikryjeme pokličkou a chvilku počkáme. Hotové těsto odstavíme ze sporáku. Ještě na pánvi pomocí 2 vidliček těsto natrháme, posypeme cukrem (aby zkaramelizoval) a necháme, dokud se cukr úplně nerozpustí. Přidáme jablečné pyré, rozinky (namočené
v rumu), brusinkový džem nebo povidla – můžeme i od každého trochu. Na závěr posypeme moučkovým cukrem.
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Tři druhy tyrolských knedlíků se zelným salátem
Tyto knedlíky, které jsou kombinací tyrolské a italské kuchyně, musíte určitě ochutnat, pokud se budete toulat v oblasti Trentina. Přijdou vhod jak po horské túře, tak při celodenním pobytu na sjezdovce.
Na čtyři porce budete potřebovat: 6 kousků ztvrdlého pečiva nakrájeného na malé kostičky • ¼ l mléka • 2 vajíčka • 5 g tyrolského špeku (prosciutto crudo) • listový špenát • cibule • máslo • sůl, muškátový oříšek • parmazán
Do větší mísy nakrájíme pečivo, v mléce rozšleháme vajíčka, osolíme a přidáme špetku muškátového oříšku.
Tuto směs přidáme k pečivu a vše rukama promícháme, až vznikne kompaktní těsto, které necháme odležet asi půl hodiny. Mezitím si nakrájíme cibuli. Na másle zesklovatíme část cibule a přidáme na kostičky
nakrájený špek a dáme stranou. Omytý špenát podusíme na másle s druhou částí cibule. Takto podušený
špenát lehce pokrájíme. Těsto rozdělíme do tří částí. Do první vmícháme osmahnutý špek, do druhé části
vmícháme podušený špenát a do třetí podušenou cibulku s nastrouhaným parmazánem. Vytvoříme knedlíky
velikosti menšího tenisového míčku. Do každého knedlíku s parmazánem vložíme do středu ještě kostičku z tohoto sýra. Knedlíky vaříme ve vroucí vodě zhruba 10 minut. Podáváme polité rozpuštěným máslem
a posypané parmazánem. Jako příloha je nejčastěji servírovaný čerstvý zelný salát. Na jeho přípravu použijeme ideálně letní zelí, které nakrájíme na tenké nudličky. Smícháme s dobrým olivovým olejem a kmínem
a dobře promačkáme rukama, aby zelí zkřehlo. Tato připravené zelí necháme tak hodinku odležet. Pak
dochutíme solí, bílým vinným octem, cukrem a můžeme servírovat. Dobrou chuť! Buon appetito!
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Prokišova 3, 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 777 907 766 • E-mail: kamna.hanus@tiscali.cz
www.kamnahanus.cz
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Drobenkový koláč s tvarohem a jablky
Je snadný, rychlý, okouzlující. Přípravu zvládne opravdu každý a pochvala stolovníků mu bude zaslouženou
odměnou.
Budete potřebovat: 300 g polohrubé mouky • 150 g másla • 150 g jemného krystalového cukru (může
být i třtinový nebo hnědý cukr) • 1 sáček vanilkového cukru • 750 g jablek (ale i jakékoli jiné ovoce).
Na tvarohovou náplň: 150 g másla • 125 g jemného krystalového cukru • 1 sáček vanilkového cukru •
500 g tvarohu • nastrouhaná kůra z 1 citrónu • 2 vejce
Studené máslo nakrájíme na plátky, smícháme v míse s ostatními ingrediencemi, propracujeme a uděláme drobenku. Kulatou kuchyňskou formu nebo plech (cca 24 x 32 cm) vymažeme máslem nebo vyložíme
pečicím papírem, 2/3 drobenky vysypeme do formy a uhladíme. 1/3 drobenky necháme zatím v chladničce.
Oloupeme jablka, zbavíme jádřinců a nakrájíme je na plátky nebo na malé kousky. Tvarohová náplň – nejdříve utřeme měkké máslo s cukrem, potom přidáme tvaroh, nastrouhanou citronovou kůru, vejce a umícháme do hladké hmoty. Na vrstvu drobenky, která je již na plechu, dáme vrstvu jablek, na jablka tvarohovou
náplň a tu posypeme zbytkem drobenky. Rozehřejeme troubu na 180 stupňů a pečeme 45 – 50 minut.
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Obatzda
Tato lehce pikantní pomazánka pochází z Německa, přesněji je z Bavorska. Proto se
nelze divit, že jednou z ingrediencí je pivo a že se nejčastěji
konzumuje s preclíkem.
Pro čtyři osoby budete
potřebovat: 1 cibuli • 100
g změklého másla • 150 g
zralého romaduru • 200 g
měkkého brie nebo camembertu • ½ lžičky sladké
papriky • špetka pálivé papriky • 1 lžička kmínu • 2-3
lžíce piva • 150 g čerstvého
smetanového sýra • sůl,
pepř, pažitka
Sýry v misce rozmačkáme vidličkou a promícháme s máslem, aby vznikla pomazánková
konzistence. K té přidáme
cibuli, osolíme, ochutíme
kořením a přilijeme tolik piva,
abychom získali hustotu, která
nám vyhovuje. Ozdobíme sekanou jarní cibulkou a poprášíme mletou paprikou. Dobré
je obatzdu před podáváním
nechat pár hodin odležet
na chladném místě.

Dalamánek
Nebo jinak chlebánek není vlastně vůbec těžké připravit, zvláště pokud použijete místo chlebového kvásku
klasické droždí.
Na čtyři větší kousky jsme použili tyto suroviny: 150 g chlebové žitné mouky • 350 g chlebové hladké
pšeničné mouky • 15 ml octa • 4 g chlebového koření (kmín, anýz, fenykl) • půl kostky čerstvého droždí •
330 ml vlažné vody • sůl, kmín a hrubozrnná sůl na posypání
Nejprve si dopředu připravíme kvásek z droždí. Do deci vlažné vody rozdrobíme droždí s lžičkou cukru a necháme vzejít kvásek na teplém místě, nejlépe u kamen. Pak smícháme všechny suroviny, přidáme kvásek
a vypracujeme hladké těsto, které se nelepí na stěny mísy. Přikryjeme utěrkou a necháme těsto vykynout.
Doba kynutí závisí na teplotě okolí, ale nám těsto kynulo asi hodinu.
Z vykynutého těsta uděláme čtyři bochánky, které necháme ještě tak půlhodiny, až hodinu vykynout.
Vykynuté bochánky opatrně navlhčíme buď vodou, nebo octem a lehce obalíme v žitné mouce a necháme
ještě chvíli odpočívat. Mezitím rozehřejeme troubu na 250° C, do spodní části trouby umístíme plech, kam
při pečení vlijeme hrníček vařící vody. Bochánky nařízneme nejlépe žiletkou do kříže, posypeme hrubozrnnou solí a kmínem a postříkáme slanou vodou. Vložíme do trouby, vlijeme vařící vodu a při maximální
teplotě pečeme 5 až 7 minut. Poté troubu vyvětráme od páry, snížíme teplotu pečení na 190°C a pečeme
dozlatova asi čtvrt hodiny.
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Téma čísla: topíme na chalupě

| 48

Kolem kamen 25/2019

U Stadionu 1190, 434 01 Most
+420 602 347 979 | info@krbypelant.cz

www.krbypelant.cz
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SCHIEDEL =
Společnost Schiedel již delší dobu
není spojována pouze s komínovými systémy, nýbrž si v jejím portfoliu své místo našly i krbové moduly
KINGFIRE a krbová kamna Sirius.
V sychravém období představuje
posezení u krbu s rodinou či přáteli
pro většinu lidí synonymum pravé
domácí pohody. Poptávka po insta‑
laci doplňkového vytápění dřevem
tak rok od roku roste. Motivace
bývá různá; pro někoho je důležitý
ekonomický aspekt, pro jiného je
hlavním cílem zajistit si alternativní
zdroj tepla, další upřednostní po‑
hodu a příjemnou atmosféru, kte‑
rou pohled do ohně přináší.
Stavebník se zpravidla rozhoduje
mezi použitím krbových kamen
nebo krbu. V obou případech se
spotřebič připojí kouřovodem do
komína, který odvádí spaliny nad
střechu budovy. V novostavbách
je také třeba pamatovat na přívod
spalovacího vzduchu do spotřebi‑
če, neboť současné těsné provede‑
ní budov je takové, že prostá infil‑
trace okny nemůže zajistit kvalitní
a spolehlivé spalování. Existuje ale
ještě další řešení. Tím je modulo‑
vý komín Schiedel KINGFIRE. Jde
o prefabrikovaný systém, složený
ze dvou dílů. Spodní díl, na výšku
prvního podlaží, již v sobě obsa‑
huje vestavěnou krbovou vlož‑

POHODA U PLÁPOLAJÍCÍHO OHNĚ
S MINIMÁLNÍMI POŽADAVKY NA PROSTOR

ku. Horní díl je komínový systém
Schiedel ABSOLUT, který odvádí
spaliny a zároveň přivádí vzduch do
spotřebiče. Komín se vyrábí na za‑
kázku podle zadaných rozměrů, na
stavbu se doveze vcelku. Oba díly
jsou plně kompletizovány, montáž
na stavbě je jednoduchá a rychlá.
Odpadají tak možné konstrukční
chyby, kterých se stavebníci dopou‑
štějí, pokud používají různě svépo‑
mocně postavené komíny. Jediný
předpoklad pro výstavbu je jeřáb.
Žádné vyzdívání, žádné prodlevy.
Celé dílo se opravdu dá zvládnout
v čase menším než 1 hodina.
Kromě rychlosti výstavby je před‑
ností technologické řešení celého
systému. V monolitu se nacházejí
dva průduchy, jeden odvádí spali‑
ny od krbu, druhým samostatným
průduchem se přivádí vzduch ke
krbu. Krbová vložka, která je sou‑
částí Schiedel KINGFIRE, má re‑
gulovatelný výkon 3 – 7 kW, její
účinnost je 80 % a může být provo‑
zována nezávisle na přívodu vzdu‑
chu pro hoření, což je pro moderní
utěsněné domy s větracími systémy
výhodou. Další nespornou výho‑
dou jsou rozměry. Půdorys komínu
i s krbem je cca 55x55cm a zabírá
tak minimum místa pouze 0,3 m2
v celkové dispozici. Navíc vám od‑
padne hledání jednoho dodavatele,
což může být v dnešní době značně

vyčerpávající. Kompletní systémový
komín i s krbem pořídíte pouze u
jednoho.
Produktová řada KINGFIRE v sobě
zahrnuje čtyři typy CLASSICO, LI‑
NEARE, RONDO a GRANDE a
pro svůj dokonalý design byla oce‑
něna řadou prestižních ocenění..
Schiedel SIRIUS – krbová kamna se
samostatným přívodem vzduchu komínem PERMETER SMOOTH AIR
Krbová kamna jsou spolu s komí‑
novým tělesem dokonale sladě‑
ná a vytvářejí funkční a estetický
celek. Kamna jsou vybavena tzv.
triple‑air konektivitou. To zname‑
ná, že je možné je napojit na spa‑
lovací vzduch a komínové těleso
třemi způsoby ‑ shora, zezadu ale
i spodem, např. prostorem pod
podlahou. Vysoká účinnost ce‑
lého systému je samozřejmostí.
Minimum spotřebovaného dřeva
zajistí maximální tepelnou poho‑
du. Kamna Sirius jsou nabízena ve
třech variantách. Sirius 1 má stan‑
dardně provedená prosklená dvíř‑
ka. Varianta Sirius 3 vám přinese
za relativně malý doplatek ještě
intenzivnější zážitek z plápolajícího

ohně. Varianta Sirius 3G má navíc
celoskleněná přední dvířka. Všech‑
ny typy kamen mají ve spodní části
uzavřený prostor určený na sklado‑
vání palivového dřeva.
Komínový
systém
Permeter
Smooth Air navíc na rozdíl od stan‑
dardních nerezových komínových
systémů přivádí vzduchu potřebný
k hoření meziprostorem komíno‑
vého pláště. Tento systém tak na‑
jde uplatnění i v nízkoenergetických
domech s řízeným větráním a re‑
kuperací tepla. Vzduch z místnosti
je potřeba pouze při zatápění. Po
dosažení určité teploty se vzduch
začne natahovat meziprostorem
komína a dvířka krbových kamen
se pevně uzavřou. Zajímavá je i es‑
tetická stránka komínového tělesa.
Po celé délce komínového tělesa
zmizely klasické spoje se sponami.
Výsledkem je hladký komín velmi
elegantního vzhledu. V sestavě
Sirius je komín použit jako svislý
kouřovod s osazením přímo na
spotřebič, ale je možné z něho se‑
stavit klasický komín založený na
zemi či na fasádě domu. Standard‑
ně je komín nabízen v černé barvě,
na objednávku je možné vyrobit i
v barvě šedé a bílé.

Více informací k produktům naleznete na
webových stránkách www.schiedel.cz
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Krbové
vložky
Technická dokonalost, nekompromisní kvalita a absolutní spolehlivost. To je kombinace, která vyjadřuje osobnost
nové řady krbových vložek Impression. Nechte se podmanit a vtáhnout do světa živého ohně, který dokáže vytvořit
jedinečnou atmosféru.
• Dvířka s otevíráním do boku nebo výsuvná.
• Dvojsklo u rovných vložek.
• Celý mechanismus pojezdu je snadno servisovatelný
i po obestavení.
• Možnost použití do sálavých obestaveb.
• Výběr šamotové spalovací komory z černé nebo natur
(žluté) barvy.
• Odnímatelné madlo (lze nahradit pevným madlem).

• Přívod centrálního vzduchu je možné napojit pod
různými úhly.
• Odkouření disponuje možností horní nebo boční.
• Bezroštová šamotová spalovací komora podložena
vermikulitem, pro dosažení vysokých teplot spalování.
• Akumulaci stavby lze zvýšit pomocí akumulačních
sad Mammoth.

Krbové vložky Impression jsou připraveny stát se tím, co udělá dojem opravdu na každého zákazníka.

51 |
www.romotop.cz

V

Ý

S

T

A

V

A

Pro kamna ke Špačkovi
Kachle a kamnářství v renesanční Praze
Muzeum hlavního města Prahy
Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1 - Staré Město

15. 5. 2019 – 29. 3. 2020
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Inzerce

Vše, co vás v časopise zaujalo,
objednávejte u našich
autorizovaných partnerů!
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1. K-Plus

6. Ladislav Koutecký

		 Údolní 384, 788 33 Hanušovice
jauernig@seznam.cz

		 Merklínská 14, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec		
info@3xk.cz, www.3xk.cz

2. Krbystyle, s.r.o.
		 Klicperova 10, 150 00 Praha – Smíchov
kosar@krby-style.cz, www.krby-style.cz

3. Jaroslav Turyna
		 Petra Bezruče 548, 289 11 Pečky
info@krby-turyna.cz, www.krby-turyna.cz

4. Roman Hanuš
		 Prokišova 355/3, 370 01 České Budějovice		
kamna.hanus@tiscali.cz, www.kamnahanus.cz

5. Tomáš Jíra
		 Hrusice 197, 251 69 Hrusice
tomasjira@centrum.cz, www.tomasjira.cz
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7. Vladimír Laube - stavební práce
		 Mezi Vodami 1560/33
143 50 Praha 4 – Modřany		
info@laubekrby.cz, www.laubekrby.cz

8. Martin Pecina
		 Koželužská 108, 537 01 Chrudim
martin.pecina@seznam.cz

9. Kamnářství Pithard & Volech
		 Metyšova 922, 514 01 Jilemnice
piavo@c-box.cz, www.kamnapiavo.cz

Kolem kamen 25/2019
10. Bohdan Hrabec

23. STAVEP Vaňha Pavel

		 Pod Senovou 46a, 787 01 Šumperk		
bohdan.hrabec@seznam.cz
		www.kamnarstvi-hrabec.cz

		 Dolní novosadská 41/26, 770 12 Olomouc
 585 751 810, 777 070 585
info@krbyolomouc.cz, www.krbyolomouc.cz

11. Vladimír Hejna

24. Štěpán Jankovič

		 Chyšky 79, 398 53 Chyšky		
krby.hejna@seznam.cz, www.krbyhejna.cz

		 391 72 Sudoměřice u Bechyně 120
 603 210 716, stepan.jankovic@seznam.cz
www.kachlovakamna.kvalitne.cz

12. Sgrafito spol.s.r.o.
		 Ledenická 688
370 06 České Budějovice - Srubec		
krby@sgrafito.cz, www.sgrafito.cz

13. Richard Kučera
		 Pod Sanatorkou 2508/1, 678 01 Blansko		
info@krbykucera.cz, www.krbykucera.cz

14. Krby Pelant s.r.o.
		 U Stadionu 1190, 434 01 Most 		
info@krbypelant.cz, www.krbypelant.cz

15. Petr Sedlák
		 Rosovice 303, 263 01 Rosovice		
petr@kamnarstvi-sedlak.cz
www.kamnarstvi-sedlak.cz

16. Jiří Jurčák
		 Na Gruntech 14, 763 11 Zlín – Lužkovice
 777 733 337, jiri.jurcak@krby-kamna.com

17. Lubomír Smejkal
		 Veselý Žďár, 580 01 Havlíčkův Brod		
krby.smejkal@seznam.cz
www.krby-kamna-smejkal.cz

18. David Jakubka
		 Teplice nad Bečvou 112, 753 01 Hranice		
kamnakrby@seznam.cz, www.kamnajakubka.cz

19. TECHNOKLIMA UH s.r.o.
		 Hradišťská 95, 686 03 Staré Město		
krby@technoklima.cz, www.technoklima.cz

20. METAX KRBY s.r.o.
		 Náměstí 28. října 18, 602 00 Brno		
krby@krby-metax.cz, www.krby-metax.cz

21. Brabenec, spol. s r.o.
		 Pražská 199, 675 26 Želetava
 568 455 238, 604 963 276
prodejnabrno@brabenec.info
www.brabenec.info
www.zeletavska-kamna.cz

22. Kamnářství Milan Blaha

25. Jaromír Láznička
		 Sokolovská 1, 586 01 Jihlava
 604 244 218, kamna@laznicka.cz
www.laznicka.cz

26. Jaromír Láznička
		 Náměstí 178, 594 42 Měřín
 773 575 255, kamna@laznicka.cz
www.laznicka.cz

27. Kamnářství Jiří Mára
		 Jungmannova 535/7, 391 01 Sezimovo Ústí
 724 251 744, info@kamnamara.cz
www.kamnamara.cz

28. Kamnářství Maršík
		 K Háječku 224, 39701 Písek
 776 158 414, marsikjan@seznam.cz
www.krbymarsik.cz

29. Radek Peterka - kamnářství
		 K Sinoru 251/9, 301 00 Plzeň 10 - Lhota
 605 355 327, radekpeterka@volny.cz
www.krby-peterka.com

30. Stavebnictví, kamnářství D+J
Jan Vosecký
		 Michalská 318, 391 65 Bechyně
 602 155 682, vosecky.j@seznam.cz
www.sporacek.cz

31. Centrum krbů - Jan Praus
		 Březovice 54, 508 01 Hořice
 603 293 711, info@centrumkrbu.cz
www.centrumkrbu.cz

32. Jihočeské kamnářství – Jaroslav Prokop
		 Radětice 104, 391 65 Bechyně
 732 736 434, info@jihoceskekamnarstvi.cz
www.jihoceskekamnarstvi.cz

33. Kamnářství Horák
		 Družstevní 380, 294 41 Dobrovice
 603 271 255, horak.dobrovice@gmail.com
www.kamnarstvihorak.cz

		 Příčná 140, 592 14 Nové Veselí
 566 667 235, 602 786 353
blaha_milan@seznam.cz, www.blahamilan.com

www.kolem-kamen.cz
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Referenční stavby

LADISLAV KOUTECKÝ
Merklínská 14
360 10 Karlovy Vary - Sedlec
info@3xk.cz
www.3xk.cz

Rohová kamnová
vložka Brunner HKD
11 s akumulačním
systémem Brunner
MSS. Sálavá kamna
v moderním štukovaném
provedení bez použití
kachlů. Pohledový komín
je od firmy Schiedel.

KAMNÁŘSTVÍ
HRABEC

Bohdan Hrabec

Pod Senovou
46a
BOHDAN
HRABEC
787 01 Šumperk
Pod Senovou 46a,
bohdan.hrabec@seznam.cz
01 Šumperk
tel: 602 787
787 024
bohdan.hrabec@seznam.cz
web: kamnarstvi-hrabec.cz

www.kamnarstvi-hrabec.cz

Kachlová kamna
s kamnovou vložkou
Brunner HKD 4.1
s tahovým systémem
a vytápěnou lavicí.
Větrací kachle v horní
části kamen dokládají,
že kamna mají i svoji
teplovzdušnou část,
kvůli rychlejšímu topení.
Kachle jsou od K&K
kamnářství Bechyně.
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RADEK PETERKA
- KAMNÁŘSTVÍ
K Sinoru 251/9
301 00 Plzeň 10 - Lhota
605 355 327
radekpeterka@volny.cz
www.krby-peterka.com

Dva povedené příklady
sloupových kachlových
kamen. Vlevo ty tradičnější, vpravo modernější
s vložkou a prosklenými
dvířky. Na kamnech vpravo jsou použity kachle
K&K kamnářství Bechyně. Kombinace zelené
lahvové glazury a glazury
v barvě slonové kosti.

JIHOČESKÉ KAMNÁŘSTVÍ
– JAROSLAV PROKOP
Radětice 104, 391 65 Bechyně
732 736 434
info@jihoceskekamnarstvi.cz
www.jihoceskekamnarstvi.cz

Akumulační obestavba
krbové vložky Spartherm
zajišťuje vytápění dvou
místností rodinného
domu. Krb je vystavěn ze
šamotových desek, díky
nimž poskytuje příjemné
sálavé teplo. V obývacím pokoji krb vystupuje
do místnosti pouze několik centimetrů. Majitel
zvolil pro finální podobu
krbu pohledovou stěrku.
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Téma čísla: topíme na chalupě

Kamnářovo ucho

aneb co vlastně posloucháme za kamny
Kafka Band: Winter
Tahle partička, soustředěná kolem Jaroslava Rudiše
a Jaromíra 99, ví o zimě určitě své. Aby ne. Jesenicko je
drsný kraj, ve kterém se příroda s lidmi nemazlí. Skladba
sice pochází z alba inspirovaného Kafkovým Zámkem,
ale nám se při jejím poslechu vybavilo něco jiného. Je
to už pár let, kdy na jednom z velkých setkání kamnářů
z celé České republiky došlo na vyhlašování těch nejúspěšnějších. Už několik let po sobě cenu opět přebíral
zástupce ze severu. Tleskali jsme, dupali a hlavně se
tvářili, že jim to přejeme, ale my z jihu jsme měli poněkud smíšené pocity. To, jak nás každoročně válcovala
konkurence ze severu, nám nedávalo spát. Ani fakt, že
Jihočeský kraj je vyhlášenou destinací Pražáků a jiných
chalupářů (a to už je nějakejch kamen), nedokázal
po léta zlomit nadvládu kamnářů z Krkonoš, Jeseníků
a Beskyd. Potlesk pomalu utichal a najednou se vedle

www.silca-online.cz

mě zvedl ze židle kolega z Plané nad Lužnicí a znělým hlasem povídá: „Podívejte se, já to tady Pepíkovi
tu cenu jako fakt přeju. Ale taky si myslím, že by se
měly změnit ty pravidla. Jak my k tomu na jihu příjdem? U nás je hezky, svítí sluníčko a lidem moc zima
není. A tam u vás na severu? Zima je dlouhá a kolikrát
padá sníh i v létě. To se vám to staví, když je lidem
pořád zima. A tak si myslím, že to je nespravedlivé,
aby se třeba tady Tomášovo kamna, který postaví,
pořád srovnávala s těma Pepíkovo ze severu. To by
musel bejt nějakej koeficient, aby to bylo spravedlivý.“ Následovala poměrně bouřlivá diskuse, která se
od začátku nevyvíjela příliš v náš prospěch. Jak se
dalo očekávat, nejen že ti ze severu realizovali více
staveb, ale taky jich bylo logicky víc. Nakonec chtě
nechtě, museli jsme zavelet k ústupu a z taktických
důvodů opustit jednací sál. „Taky si ty vole mohl
držet hubu, dyť já ani nevím, co mi říkal,“ komentoval
náš poněkud nedůstojný ústup jeden z jihočeských
kolegů krátce poté, co jej pod krkem držel ostravský
kamnář řkouc: „Ja ťa struhnu ty cype, až sa z teho
posmoliš!“ Je to už dávno, vzduch se vyčistil a zase
se setkáváme, ale ta klimatická nespravedlnost mezi
námi pořád stála jako nevyřčená výčitka. Až teď konečně došlo na naše slova a jesenický band potvrdil
to, co jsme si už dávno mysleli. Anebo se kolem něj
motá někdo, kdo tam tehdy také byl. Jak jinak si
vysvětlit ten dlouhý, repetitivní refrén, kterým celé
album vrcholí a je jako balzám na naši rozbolavělou
jihočeskou duši. Pouštíme si tu píseň pořád dokola
a už i naše účetní si při práci brouká: „Zima je dlouhá
a v létě padá sníh“. Jo, to se vám to pak, synci, staví...

Kings of Leon: Sex On Fire

MODERNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY
PRO ÚSPĚŠNOU STAVBU KAMEN A KRBŮ
Oficiální prodejce pro ČR:
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
e-mail: info@ebk.cz www.ebk.cz
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Provozovat sex na kamnech se nemá! A pokud
je to nutné, mělo by se k tomu přistupovat opravdu
zodpovědně a měla by se k tomu využívat především teplovzdušná kachlová ležení, která jsou
k tomu určená. Rozhodně to nezkoušejte na litinových částech topenišť, pokud jsou v provozu.
V opačném případě vás či vaši milou pan primář
z popáleninového centra okresní nemocnice asi
moc nepochválí. Písnička je to hezká, o tom nic. Ale
máme pocit, že chlapci z Tennessee trochu nevědí,
o čem mluví, a trochu si hrají s ohněm a našimi citlivými partiemi. Nevíme, jak vy, ale my jsme na americkém jihu v životě neviděli, že by někdo v kamnech
topil. Proto by místní chlapci mohli být na českých
kamnech nepříjemně překvapeni. U nás by pak
prohlášení jižanské krásky Amy Farrah Fowlerové
o tom, že se jí „rozpaluje lůno“, mohlo mít poněkud
jiný význam.

Kamnářství Horák
Dobrovice
 603 271 255
horak.dobrovice@gmail.com

www.kamnarstvihorak.cz

Vladimír LAUBE – KRBY
www.laubekrby.cz

KAMNÁŘSTVÍ MARŠÍK
K Háječku 224, 39701 Písek
 776 158 414, marsikjan@seznam.cz
www.krbymarsik.cz

KAMNÁŘSTVÍ
HRABEC

Bohdan Hrabec

Pod Senovou 46a
787 01 Šumperk
bohdan.hrabec@seznam.cz
tel: 602 787 024
web: kamnarstvi-hrabec.cz

www.krbyhejna.cz
krby.hejna@gmail.com

 775 288 027, 777 288 027

Kamnářství

Tomáš Jíra
KAMNA
KRBYKamnářství
PECE Tomáš Jíra
SPORÁKY

www.tomasjira.cz

OHEŇ
V DOBRÝCH RUKOU

www.krby-turyna.cz

K Sinoru 251/9, 301 00 Plzeň 10 - Lhota
 605 355 327
radekpeterka@volny.cz, www.krby-peterka.com

Inspirace

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.
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798 03 Ohrozim 68 | tel./fax: 00420 582 393 538 | Mobil: 00420 728 359 122
e-mail: kachlaky@rehulka.cz www.rehulka.cz
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Kamnářství
Petr Sedlák
Mírové náměstí 1551, 263 01 Dobříš

+420 608 889 366
petr@kamnarstvi-sedlak.cz

www.kamnarstvi-sedlak.cz

Pokud budete mít zájem odebírat časopis Kolem kamen, rádi vám
zašleme fakturu pouze na poštovné
a balné. Částka bude činit 100 korun
bez DPH a zahrne všechna následující 4 čísla. Objednávejte mailem na:
casopis@dobre-remeslo.cz

Přidejte se k nám

na Facebooku [@KolemKamen]
a Instagramu [#kolemkamen]

Merklínská 14 (přímo u kostela)
360 10 Karlovy Vary-Sedlec
 353 926 356
otevřeno pondělí - pátek 9 – 16 hodin

www.3xk.cz
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Co čteme za kamny?

Jaroslav Rudiš: Český ráj
Asi tak, pokud na začátku vydýcháte několik košilatých
příběhů okořeněných peprnějšími výrazy, zvládnete
celou knihu a budete rádi, že jste vydrželi. Ostatně nikdo vás nenutí podobné výrazy používat. A ti chlapci
různého věku a různých povolání jsou přeci v sauně,
potí se a vyplavují ze svého těla škodliviny a zároveň
tak nějak vyplavují škodliviny i ze svého ducha. Že se
přitom uvolní a mluví, jak jim zobák narostl, není vůbec
na škodu, spíše naopak.
Často si ti muži říkají a přiznávají jednoduše to, na co
my sami nedokážeme možná ani pomyslet. Natož si
přiznat, že máme podobný problém. Pokud dokážete
nahlédnout hlouběji pod povrch, zjistíte, že mají někdy opravdu vážné starosti a obavy o svoje zdraví nebo
budoucnost. Že mnozí „drsňáci“, kteří sní o divoké
jízdě, jsou spíše takoví domáčtí kocourci, kteří mají rádi
svůj klid a zaběhnutý pořádek. Někteří touží po něžné
diktátorce, která jim vykouzlí útulný domov, uvaří jim
teplou večeři a řekne jim, co mají dělat. Problém často bývá v tom něžné. Když něco nefunguje, nasedají
tito hoši zpravidla na kolo s tou zvláštní trubkou místo
sedačky a ujíždějí desítky kilometrů daleko a dávají si
do těla, aby jedno utrpení překryli druhým. Někdy dokonce i třetím, to když se řítí osmdesátikilometrovou
rychlostí z kopce a přehlédnou dolík na cestě. To se jim
pak přeskládané kosti v těle dlouho hojí.
Fyzická bolest je prostě někdy snesitelnější než psychická. O těch chlapcích se dozvíme opravdu hodně,
autor je nenazývá jmény, ale rovnou jejich povoláním
nebo nějakou výraznou vlastností či skutkem, který je
postihl. Možná vám pomohou podívat se na vaše problémy s nadhledem a rozhodně se také pořádně zasmějete, protože některé jejich filozofické úvahy jsou
opravdu úsměvné. Je zdravé chodit do sauny. I na horách. A pokud si necháte tuto knihu předčítat Petrem
Čtvrtníčkem, užijete si ji ještě trochu víc.

Louis de Berniéres:
Prach, který se snáší ze snů
Tak dlouho jsme přemýšleli, kterou z úžasných knih
našeho oblíbeného spisovatele doporučit, protože je
doporučujeme všechny, až to nakonec vyhrál dárek
pod stromeček z loňských Vánoc. Lze říci, že všechny
Berniérovy knihy mají poetické názvy, ale tento prozatím vítězí. V poetickém duchu se nese i příběh, který
je tak trochu příběhem autorovy rodiny. Odehrává se
v idylické domácnosti rodiny se čtyřmi dcerami v Kentu, v prvních 20 letech 20. století, od kterého si obyvatelé této planety tak mnoho slibovali. V této době snad
tak ostré výrazy, které se hojně vyskytují ve vedlejší
knize, neexistovaly nebo se rozhodně neříkaly nahlas.
V těch létech, kterým se také říká La Belle Epoque, bylo
nejspíš všechno krásné, květiny více voněly, tráva byla
zelenější, vody byly čistější a nebe modřejší. Ženy nosily krásné dlouhé šaty s krajkami, staraly se o domácnost a poslouchaly (alespoň navenek) své muže. Muži
byli elegantní a galantní a starali se dobře o své rodiny. Všichni měli dobré vychování a chovali se k sobě
slušně. Ano, úplně všichni samozřejmě ne, ale prý
měla ta doba takové kouzlo a platily ještě staré dobré
pořádky. Možná proto se mnozí v těch krásných časech začali nudit a chtěli dokázat něco víc, zažít něco
opravdu vzrušujícího. Bohužel jim to bylo v roce 1914
roce dopřáno. Málokdo asi dnes pochopí, proč ti mládenci z dobře situovaných rodin tak nadšeně odjížděli
do války. Mnozí se opravdu vážně domnívali, že konečně budou dělat něco smysluplného a pořádného.
Autor jako vždy výstižně popisuje hrůzy války, hrdinství nebo naopak zbabělost vojáků a letců, kteří velice
rychle pochopili, jak moc se mýlili a v jak strašné situaci se nacházejí. Ušetřeno nezůstává ani obyvatelstvo,
které zůstalo doma, a tak jsme svědky velkých proměn
čtyř sester, jejich matky i celého okolí. Je to silný, místy dojemný a místy humorný příběh o vyrovnávání se
s tragickou ztrátou, o nečekaných životních zvratech,
ale také o nových začátcích. V každém případě je to
poutavé čtení nejen do horské chaty.
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V příštím čísle...
...budeme zelení, hodně zelení! Tedy
ani ne tak ve smyslu barevnosti, jako
spíše ve smyslu vztahu kamnářského řemesla k přírodě. I když to tak
mnohdy na první pohled nevypadá,
svět kolem nás se postupně přece
jen ekologizuje, protože stále víc lidí
si uvědomuje, že lézt na nervy naší
společné matce Zemi do nekonečna
by se nám nemuselo vyplatit, a až
jí jednou rupnou nervy (což nám
v posledních letech dává stále zřetelněji najevo) a uštědří nám finální
výchovný pohlavek, mohlo by být už
pozdě.

Týká se to samozřejmě i našeho
kamnářského řemesla, které sice
naštěstí vychází v podstatě z přírodních procesů, ale člověk se pořád učí,
a jak s oblibou říkává kolega Blažek
„pokrok nezastavíš“, což kvituje vzápětí kolegyně Srbová sdělením, že
„talentovanýho dole neudržíš“.
Ono to může působit komicky, ale
právě souznění s pranostikami
a příslovími je tím nejjednodušším
způsobem, jak si v dnešní šílené
době zachovat tu potřebnou špetku
zdravého rozumu. Jak se také s oblibou říká, „nekousat do ruky, která
nás živí“. V globálním slova smyslu
bychom tedy neměli té naší Pramáti
dělat pořád dokola stejné naschvály
a pokusit se spíš jít trochu v souladu
s přírodou. A v případě topení v poctivých, dobře postavených kamnech
a dodržování tradičních postupů
můžeme udělat pro naši budoucnost
opravdu hodně.
Proto se koukneme v příštím čísle
na poněkud jiné stavby domů i kamen, popovídáme si s lidmi, kteří to
už pochopili a dokážou nám, že to
zase není takový problém.

Tak tedy, nezlobte Maminku, odpovědnosti a ekologii zdar! My si
jdeme namazat domácí chléb sádlem
a těšíme se na viděnou začátkem
prázdnin.
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specialista pro stavbu krbů a kamen | široká nabídka od prestižních výrobců
kamenná prodejna s více než 111 vzorky
komplexní služby od návrhu až po realizaci | důvěryhodné reference

www.krby-turyna.cz |  723 174 928

PremiumEdition

270 º pohled do ohně bez hranic

Premium A-U-70h

úhel pohledu budoucnosti
•
•
•
•
•
•
•

žádný rám vám nebrání ve výhledu
skryté madlo
masivní ocelový rám ve standardním provedení
vylepšené spalování snižuje znečištění skla
perfektní spalování díky vylepšenému přívodu vzduchu
patentovaná technologie snadného čištění dvířek
Volitelně: elektrický posuv dvířek, spalovací automatika,
modul pro sekundární přívod vzduchu

