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Základem spokojeného
života je pohoda
Josefa Mladého máme v paměti především jako vtipného glosátora
z výstupů s Josefem Náhlovským. Méně už víme, že je to i člověk
s technickým talentem, který stroje nejen obdivuje a staví, ale také
přemýšlí, jak si pomocí technických vymožeností život co nejvíce usnadnit
a zpříjemnit. Se stejnou lehkostí a nadhledem, s nimiž přistupuje ke své
umělecké profesi, si také upravuje a zdokonaluje své osobní prostředí.

P

řed dvěma roky jsme s Josefem Mladým
u jeho krbu diskutovali o jeho očekávání, a mu co asi nový systém topení přinese. Dnes - na začátku třetí topné sezony
– šlo už probrat konkrétní zkušenosti a postřehy.
Spolu s námi byl hostem také pan Čejka, majitel
firmy Dragon, která dodala unikátní krb s kanadskou krbovou vložkou, s technologií dvoukomo-
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Recepty prima nápadů

rového spalování, projektovala i provedla rekonstrukci, a zajišťuje i následný servis.

Milujeme pohodu

“Jako běžný uživatel oceňuji především tepelnou
pohodu, kterou mi krb přináší,” vysvětluje Josef
Mladý.“Když je venku sychravo a nevlídno, sedí se
krásně u krbu se sklenicí bílého vína. Pohled do

plamenů je tak uklidňující a fascinující... Naše cesta za teplem ale byla složitá, plná pokusů a omylů.
Začali jsme s tehdy velmi propagovanými přímotopy, ale zároveň jsme jako alternativu pro případ,
že nepůjde proud, chtěli klasický krb. Byl krásný,
topili jsme v něm smrkem i prkny ze stavby, ale
žhavé uhlíky lítaly ven, že jsem je nestačil vracet
zpátky. Přes noc krb navíc dokonale vyhořel a teplo

zmizelo komínem. Proto jsme ho brzy vyměnili za
krbovou vložku. Pokrok byl znát, ale za čtyři roky
vložka prohořela a a my hledali nové řešení. V té
době jsem se potkal s panem Čejkou, povídali jsme
si na téma topení a on mi vysvětlil výhody pyrolytického spalování. Škoda, že jsem k tomu poznání
dospěl tak pozdě, protože pokud bychom krb instalovali už během stavby, vyšel by nás systém podstatně levněji.Ale opět byla potřeba se rozhodnout
- mezi kamny anebo krbem. Kamna mají výhodu
větší topné plochy, krb nám ale připadal na pohled
zajímavější. Oproti kamnům navíc nabízí možnost
intenzivního přivádění teplého vzduchu průduchy
přímo do místnosti. Behem několika minut od zatopení tak opravdu cítíte teplo v místnosti.”

Topení v krbu je úsporné

“Na celý den topení spotřebujeme pouhé dva
košíky suchého dříví. Je potřeba počítat s tím,
že jde o přírodní materiál, takže někdy vyleze
z polínek probuzený kovařík, kterého já poctivě odnesu zpátky a vedle tepla z krbu mě hřeje
i dobrý pocit. V krbu je samozřejmě možné topit
i briketami, my ale dáváme přednost dřevu.
Pořizovací cena těchto kamen nebo krbů je sice
o něco vyšší, ale investice se - podle intenzity topení a při cenách palivového dřeva - během pár
let vrátí. Navíc si můžete pořídit krb na splátky.
Při správném provozu a používání kvalitního
dříví vám vydrží až dvacet let! Já jako městský
člověk oceňuji i to, že firma Dragon nejen realizuje stavbu krbu a servis, ale také mi pravidelně
dodává dřevo v optimální kvalitě.”

Nepodceňujte projekt

“Je také potřeba zvolit optimální velikost kamen
s ohledem na vytápěný prostor. Když vyberete
malá kamna, místnost sice vytopíte, ale intenzivním topení výrazně snížíte životnost zařízení,
které brzy prohoří. A když si naopak do malého
pokoje pořídíte velká kamna, musíte je tlumit,
hoření nebude dostatečně efektivní a kamna budou kouřit. Nebojte se nechat si poradit od odborníků, teprve pak budete spokojení.”

Pravidelný rituál

“Když shrnu své zkušenosti... Minulou zimu jsme
topili téměř výhradně krbem; prohřeje vzduch
v obýváku i vedle v kuchyni, a pokud otevřeme

dveře, můžeme vytápět i chodbu a schody. Snad
jen při opravdu velkých mrazech jsme spouštěli
tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Běžně ale krb
topil od rána do večera nepřetržitě třeba čtrnáct
dní, tři neděle. Večer stačilo naplnit ho dřevem
a ráno jen rozhrnout zbytky popela a přidat nové
dřevo. Je tu totiž ještě jedna výhoda: Dřevo se
zplynuje bezezbytku! Stačí jednou za čas krb nechat zcela vyhořet s přístupem vzduchu a vyčistit popel. Jistě se najdou i nevýhody - například
při skladování dřeva v místnosti se tak trochu
“nadělá”. Dřevo také musíte dovnitř nanosit. To
ale já považuji za pozitivní věc a takový pravidelný rituál: Musím jako otec rodiny jít, donést
dřevo a topit.

ENERGETICKÝ DVOUKOMOROVÝ SYSTÉM
•N
 ejvyšší standard v poměru výkon, vzhled, bezpečnost a pohodlí při obsluze.
• Dvě oddělené spalovací komory.
•M
 aximální účinnosti hoření; spalování primární i sekundární probíhá ve spodní komoře
a je zřetelně vidět přes prosklené dveře.
•V
 horní komoře dochází k dohoření paliva a k účinnému ochlazení spalin na výstupní
teplotu 200 – 400 °C.
•Z
 áruka maximální účinnosti hoření (více než 82 %) s minimálním objemem zbytkového
popela.
• Intervaly přikládání pouze jednou za 6–16 hodin.
• Samočištění skla dveří předehřátým vzduchem „AirWash“ udržuje sklo v naprosté čistotě.
•O
 proti klasickému roštovému systému poskytuje „AirWash“ po celou dobu hoření skvělý
a uklidňující pohled na oheň.
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