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Na Návštěvě

D
nes už se kvůli energiím chytáme za hla-
vu všichni a vnímáme to jako problém 
zcela zásadní, ovšem před patnácti, dva-
ceti lety tomu tak nebylo. Josef Mladý 

tak zbudoval dům, který má k pojmu nízkoener-
getický hodně daleko. Platí to jak ohledně stěn 
z velkých panelů, z jakých se dříve stavěly paneláky, 
tak i co se týče původních, špatně těsnících oken 
(dnes už má okna kvalitnější…). To v kombinaci 
s již zmíněnými přímotopy dalo vzniknout vražed-
né kombinaci: Nejen že se rodina nemohla doplatit, 
ale navrch měli v domě pěknou zimu.

Utekl od strojařiny
Od lidí z showbyznysu člověk jaksi podvědo-
mě praktičnost neřkuli technický talent nečeká, 
a tak by mohla osobnost Josefa Mladého leckoho 
zaskočit. Tušili jste, že létá na vrtulnících, které 
sám navrhuje a staví? Vedle toho už je zjištění, do 
jaké míry se zaobírá různými způsoby vytápění 
a energiemi obecně, vlastně jen drobnůstka. Nut-
no ovšem podotknout, že dle původních plánů 
se měl Josef Mladý stát strojařem. A proč sběhl 
od strojařiny k divadlu? „Protože jsem polil rys,“ 
culí se.

Chtěl mít vlastní elektrárnu
Dnes ovšem už pouhým pohledem z ulice pozná-
te, že současný přístup Josefa Mladého k ener-
giím a úsporám se značně liší od toho před se-
dmnácti lety. U boční zdi vidíte osazené tepelné 
čerpadlo systém vzduch – vzduch a po celé šířce 
průčelí probíhá stříška, pokrytá solárními panely 
– vlastně solární elektrárna. Skoro jako vtip zní 
další ujištění: „Chtěl jsem i vlastní vodní elektrár-
nu, ale nepodařilo se mi získat vodní právo.“ 
Nicméně poznání, jak důležitou věcí se v sou-
časnosti a ještě více do budoucna staly energie 

Coby parťák Josefa Náhlovského je Josef Mladý znám především jako 
komik. I jemu ovšem tuhnul úsměv na rtech, když v domku, který si se 
ženou postavili před sedmnácti lety, vyšplhaly poplatky za elektřinu 

postupně na osmdesát tisíc ročně. Topili v něm totiž přímotopy. Po svých 
zkušenostech definuje Josef Mladý termín přímotop s vtipem sobě vlastním: 

„To je něco, co roztáčí elektrické hodiny, ale neprodukuje žádné teplo.“

„Nestarám se o druhý pilíř, 

Josef
Mladý

ale o energie…“
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Kanadská krbová kamna
a vložky na dřevo

Dragon JH, s.r.o. – výhradní dovozce pro ČR a státy EU
Prodejny:

Jindřichův Hradec: 384 320 232
Olomouc: 777 174 545 – Plzeň-Kyšice: 774 339 549

Mělník: 774 314 415 – Třebíč: 605 476 731
Jihlava: 724 935 864 – Milevsko: 777 288 027

Vimperk: 602 149 495 – Zlín: 777 733 339

Proč si koupit právě kanadská
krbová kamna a vložky na dřevo
Zima na krku a ze všech stran slyšíme, jak neekologicky
i neekonomicky se u nás topí. Stále mnoho domácností
vytápí své domovy lokálně a tady je právě onen problém
ve spalování zejména uhlí, jehož zásoby se tenčí a navíc
produkuje mnoho škodlivin. Ano, řešení je v topení dře-
vem, to je surovina obnovitelná, jenže kdo by chtěl stále
chodit přikládat. Účinnost běžných krbových kamen
a vložek se pohybuje okolo 40–60 %. Ve vyspělých ze-
mích se již několik let nesmí prodávat kamna, která mají
nižší účinnost než 70 % a která nejsou opatřena dalšími
certifikáty, které hovoří o kvalitě spalování a vyprodu-
kovaných emisích. Je tedy nějaké řešení?
Jistě je, vždyť každý problém má řešení nejedno. Při
návštěvě prodejny Kanadských krbových kamen jsme
se o dobrém řešení vytápění bytů a domů přesvědčili.
Společnost Dragon JH s.r.o., dovážející tyto vysoce kva-
litní výrobky, zastupuje na území EU nejvýznamnější
světové výrobce krbových kamen a vložek s technolo-
gií bezroštového dvoukomorového spalování – kanad-
ské firmy Pacific Energy a Regency. Jejich produkce
činí více 70 000 ks kamen ročně, což řadí tyto výrobce
mezi největší světové dodavatele s dlouholetou tradicí
a zkušenostmi. A uznejte sami, když tato kamna plně
vytopí dřevostavby v Kanadě, kde teploty často sahají
až k –35 °C, vyhovují v plném rozsahu i pohodlím ob-
sluhy naprosté většině zákazníků v Evropě.
Uvedená technologie, která je jedinečná systémem, kde
externí vzduch napojený přímo do topeniště, je přede-
hříván na teplotu více než 800°C a poté je vháněn do
spalovací komory, kde po smísení s vyprodukovaným
kouřem, je schopen znovu a účinněji prohořet. Tento
systém patří k těm nejekologičtějším vůbec. Za vyso-
kých teplot se spaluje většina nečistot obsažených
v kouři a emise dosahují pouze 5 % povolené normy.
Tím je dosaženo nejen vysoké tepelné účinnosti, ale i čis-
toty vypouštěných zplodin. Možnost přívodu venkovního
vzduchu do topeniště řeší navíc časté problémy u no-
vostaveb se spojenou obytnou plochou, vznikající po za-
pnutí kuchyňské digestoře. U těchto kamen odpadá
i namáhavé štípání dříví, neboť v nich můžete spalovat
podle typu a výkonu polena až 70 cm dlouhá. Bezroš-
tové spalování navíc umožňuje vybírání popela při non-
stop provozu a požadované vlhkosti dřeva intervaly 2–4
týdny. Vzduch totiž není přiváděn pod rošt, ale pouze do
sekundární komory seshora. Díky dosahovaným teplo-
tám navíc dochází k lepšímu prohořívání zbytkového po-
pela a jeho objem je minimální.
V prodejně nás zejména zaujalo několik aktuálně nabí-
zených nových typů krbových kamen ve smaltovém pro-
vedení. Především to byla řada Pacific Energy s typy

Spectrum a Classic s výkonem od 11 kW. Jejich smal-
tovaná povrchová úprava, vytváří elegantní estetický
dojem, hodící se téměř do každého interiéru. Obvzlášť
dva nově dodávané odstíny barvy Cooper a Titanium
sklízí u zákazníků nečekaný úspěch.

Výhodná pro zákazníky je u těchto typů rovnováha mezi
vzhledem, kvalitou, výkonem a cenou. U kamen a vložek
Pacific Energy a Regency je navíc možno kombinacemi
získat až stovku různých výkonnostních a vzhledových
modelů, takže uspokojí i ty nejrozmanitější potřeby zá-
kazníka s ohledem na potřebu vytápěného prostoru i es-
tetické začlenění kamen do prostředí bytu či domu.
Kombinacemi 10 barev smaltových povrchů, 9 typů dveří
a pěti provedení nožiček a spodních částí je vytvořen
předpoklad začlenění designově do jakéhokoli prostoru.
Tyto možnosti jsou u všech těchto kamen násobeny sku-
tečností, že umožňují rozvádět teplo pomocí teplovzduš-
ných rozvodů i do dalších pater nebo vzdálenějších
prostor. Je sice pravda, že základní investice do těchto
kamen je o cca 20–30 % vyšší, než do kamen klasic-
kých, avšak její návratnost vzhledem k vysoké účinnosti
hoření a nízké spotřebě paliva je již za jednu až tři se-
zóny. Dobré vědomí ekologičnosti je pak bonusem navíc.

Shrňme si tedy na závěr výhody kanadských krbových
kamen a vložek, kterými jsou:
• ekologičnost spalování, účinnost až 86 %;
• úspora paliva až 50 %;
• technologie prodlouženého hoření, intervaly přikládání

po 6–16 hodinách;
• systém samočinného čištění skla kamen horkým

vzduchem;
• výkony od 6–26 kW;
• možnost dálkového rozvodu tepla po objektu z mezi-

pláště všech dodávaných typů;
• kvalitní a esteticky zdařilá povrchová úprava, široký

výběr barevných provedení a designových obměn;
• doživotní LIFE TIME záruka;
• ušlechtilá kamnářská ocel o tloušťce 6–10 mm

v kombinaci s nerezovými, niklovými nebo zlatými do-
plňky;

• dvouplášťový systém cirkulace a konvekce vzduchu
v prostoru;

• přímé přikládání dřeva o délce polen až 70 cm;
• možnost externího vzduchu;
• moderní nadčasový design;
• jednoduchá obsluha ovládání jednou páčkou pro pří-

vod primárního i sekundárního vzduchu.

Na závěr jedna důležitá rada. Pokud se rozhodnete pro
koupi krbových kamen nebo vložek, požadujte od pro-
dávajícího předvedení v plném provozu, sekundární spa-
lování je totiž zřetelně odlišné od běžného jednostupňo-
vého hoření. Teploty odchozích spalin u běžných kamen
dosahují hodnot 300–400°C. U kamen se sekundárním
spalováním (CB-Clean Burn) jsou spaliny díky dokona-
lému hoření vychlazeny na teplotu kolem 200–250°C.
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ea jejich úspory či přímo energetická nezávislost, 

dovedly Josefa Mladého k přístupu, který – v na-
rážce na důchodovou reformu - shrnuje do slov: 
„Já se starám nikoli o druhý pilíř, ale o energie.“ 

Otevřený krb = otevřený problém
Dokonce i hobby v podobě létání dovedlo Jose-
fa Mladého k tomu, aby své energetické systémy 
v domě obohatil o další, v pořadí již třetí tech-
nologii. I s přáteli – amatérskými letci – se totiž 
zhusta baví na téma pasivní domy, energie a je-
jich úspory apod. Přes kamaráda Martina, znalce 
kanadských krbů, se tak dostal k dalšímu systé-
mu, který ho zaujal. Krb už doma sice měl, ale šlo 
pouze o krb otevřený, který stěží vytopil byť i jen 
tu jedinou místnost, v níž se nacházel. A pokud 
v něm topili měkkým dřevem, rozžhavené suky 
vystřelovaly i dva metry daleko! Navíc, když jed-
nou natlačili křeslo ke krbu příliš blízko, začalo 
čalounění dokonce doutnat!

Aby Kanaďani nezmrzli…
A tak se Josef Mladý postupně propracoval ke 
krbu s kanadskou vložkou, tedy k tradičnímu 
topení v krbu, propojenému s moderní techno-
logií. „V Kanadě jsou velké zimy, ne jako u nás, 
kteří jsme v mírném klimatickém pásmu. A tak 
musejí mít Kanaďani dobré krby, protože jinak 
by zmrzli,“ vysvětluje. Vtip spočívá v následují-
cím… Topíte-li ve standardním krbu, bývá v ko-
míně teplota kolem 500 °C. Zatímco když topíte 
v krbu kanadském, naměříte v komíně pouhých 
150 °C. Značí to, že zde teplo komínem neuniká, 
ale zůstává k dispozici pro vytápění. 
Umožňuje to tzv. třístupňové spalování, které 
se začne projevovat asi půl hodiny po zapálení 
krbu. Kanadský krb totiž prvních třicet minut 
pracuje stejně, jako krb normální, protože je po-
třeba nejprve předehřát vzduch, má-li se rozběh-
nout funkce zplynování. Právě ta vede k zásadní 
úspoře paliva.

Se dřevem je člověk nezávislý
Nejen „pouhá“ úspora dřeva charakterizuje vý-
hody, které kanadská technologie přináší. Přiklá-
dat totiž stačí tak jednou za čtyři hodiny. A když 

večer naložíte a nastavíte noční provoz, najdete 
krb i bez dalšího přikládání ráno ještě teplý. Skvě-
lé je taky to, že z vynášení popela se stane záleži-
tost téměř výjimečná, natolik dokonalé spalování 
zde funguje. (To platí v případě, že používáte 
dřevo odpovídající kvality.) A zatímco někdejším 
otevřeným krbem u Mladých pořádně nevytopili 
ani jednu místnost, tím kanadským zavlažují ješ-
tě dalších pět místností. „Krb navíc dělá nejen 
teplo, ale i atmosféru,“ pochvaluje si Josef Mladý. 
„A pamatujete, jak před dvěma lety zavřeli Ruso-
vé kohoutky s plynem? Se dřevem je ale člověk 
na takových věcech nezávislý…“  

výhody  
kanadských kamen

•  možnost rozvádět teplo teplovzdušnými 
rozvody do dalších pater 

•  ekologičnost spalování, účinnost až 86 %;
•  úspora paliva až 50 %
•  technologie prodlouženého hoření, interva-

ly přikládání po 4–16 hodinách
•  systém samočinného čištění skla kamen 

horkým vzduchem;
•  výkony od 6–26 kW
•  možnost dálkového rozvodu tepla po ob-

jektu z mezipláště všech dodávaných typů
•  10 barev smaltových povrchů, 9 typů 

dveří, 5 provedení nožiček a spodních 
částí je vytvořen

•  doživotní LIFE TIME záruka
•  ušlechtilá kamnářská ocel o tloušťce 6–10 

mm v kombinaci s nerezovými, niklovými 
nebo zlatými doplňky

•  dvouplášťový systém cirkulace a konvekce 
vzduchu v prostoru

•  přímé přikládání dřeva o délce polen až 
70 cm

•  možnost externího vzduchu
•  moderní nadčasový design
•  jednoduchá obsluha ovládání jednou 

páčkou pro přívod primárního i sekundár-
ního vzduchu 

Krb vytváří nejen teplo, ale i atmosféru, a tak přímo zve k posezení či rovnou k poležení...


