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Cech „otevřel dveře“ svého sídla všem 
českým kamnářům
Cech kamnářů ČR uspořádal svůj první den otevřených dveří. Místem 
setkání českých kamnářů se stal 22. listopadu sál Střední odborné školy 
stavební a zahradnické na Jarově, kde cech sídlí.

Vedení cechu uspořádalo den otevřených 
dveří, aby si mohli členové cechu prohléd-
nout nové sídlo a viděli možnosti, které bu-
dova školy kamnářům nabízí. Byla to také 
možnost k setkání kamnářů s kolegy i s pro-
dejci kamnářských produktů, kteří měli 
možnost se na dni otevřených dveří pre-
zentovat. V neposlední řadě byla akce rov-
něž prezentací cechu jako organizace, která 
sdružuje odborníky v tomto oboru. 
	„Byl	jsem	velmi	překvapený,	když	ráno	kolem	
půl	desáté	byly	židle	a stoly	v sále	obsazeny.	Tak	
velkou	účast	jsem	nečekal,“ hodnotí zájem ná-
vštěvníků prezident Cechu kamnářů ČR Pa-
vel Rynda s tím, že poděkování patří nejen 
radním za organizaci akce, 
ale také firmám s kamnář-
skými produkty, prostřed-
nictvím nichž byli na den 
otevřených dveří pozváni jak 
členové cechu, tak kamnáři 
v cechu neregistrovaní.
Celodenního programu se 
zúčastnila stovka kamnářů, 
zhruba polovinu z nich tvo-
řili právě necechovní kam-
náři. Neváhali přijet i z velké 
dálky, jako například Jiří Jindra, kamnář 
z Kyjova. „Vydal	 jsem	 se	 sem	 ze	 zvědavosti.	
Dlouhodobě	uvažuji	o vstupu	do cechu	a chtěl	
jsem	 poznat	 toto	 prostředí,“	 vysvětluje svou 
motivaci k účasti na dni otevřených dveří ce-
chu a dodává, že akce splnila jeho očekávání.

Program byl pestrý! První přednáška, která 
následovala po oficiálním zahájení dne ote-
vřených dveří, byla na téma legislativy. Dále 
následovaly další odborné přednášky a semi-
náře prokládané komerčními vstupy firem, 
které na této akci vystavovaly své kamnář-
ské produkty. Byly to firmy Banador, Heluz, 
Hestia, Jeremias, Kamnářství Rynda, Profi-
krby, Schiedel, Svět krbů, Timpex.
Část programu byla samozřejmě vyhraze-
ná prohlídkám reprezentativních kanceláří 
cechu a připravované cechovní laboratoře, 
která se nachází hned vedle výcvikové díl-
ny, kde se žáci učí kamnářskému řemeslu. 
Nyní je místnost pro laboratoř stavebně při-

pravená a nově vymalovaná. 
Hotový je komín a centrální 
přívod vzduchu, na něž bu-
dou napojena kamna sloužící 
k výzkumu. 
Přestože tento ambiciózní 
projekt vybudování laborato-
ře zatím nestál cech ani koru-
nu, je zapotřebí velkého úsilí 
radních, aby svou vizi přemě-
nili ve skutečnost, a naplnili 
tak své snahy o pozvednutí 

úrovně kamnářského řemesla v České re-
publice. „Doufám,	že	i naše	další	plánované	
počiny	se	setkají	s takovým	zájmem	jako	tento	
první	 den	 otevřených	 dveří,“ dodává prezi-
dent cechu Rynda.
JITKA ŠIMŮNKOVÁ
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PAVEL RYNDA, 
prezident Cechu kamnářů 
České republiky

„Byl jsem velmi  
překvapený, když byly 
židle a stoly v sále  
obsazeny. Tak velkou 
účast jsem nečekal.“  
Pavel Rynda

Slovo na úvod
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
když jsem spolu s radními Cechu 
kamnářů České republiky plánoval 
a organizoval první den otevřených 
dveří našeho cechu, bylo pro mne 
hnací sílou vědomí, že se na jednom 
místě sejdou kamnáři, členi naše-
ho cechu i neregistrovaní, výrobci 
a prodejci krbařských a kamnářských 
materiálů a jiných produktů, zkrátka 
všichni ti, kdo mají něco do činění 
s teplem a ohněm. Jsem přesvěd-
čen, že tento náš záměr se podařilo 
úspěšně uskutečnit. Byl jsem mile 
překvapen velkou účastí. Zájem se-
tkat se společně v našem novém sídle 
jste měli jak vy, členové kamnářského 
cechu, tak i ti, kdo se zatím k našim 
cechovním řadám nepřidali.
Právě s ohledem na značnou účast 
 „necechovních“ kamnářů na našem 
dni otevřených dveří pevně věřím, 
že na nadcházející Valné hromadě 
Cechu kamnářů ČR budu moci mezi 
nás slavnostně přijmout další kolegy. 
A především se těším na vás, vaše 
názory, nápady a na společnost, v níž 
se, jak doufám, opět sejde hodně 
nadšenců do řemesla.
Rok 2013 se chýlí ke svému konci a já 
si za vedení cechu dovolím říci, že byl 
velmi produktivní a úspěšný. Doufám, 
že právě takový bude pro nás všechny 
i rok nadcházející. K tomu vám všem 
přeji hodně štěstí!
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V aktuálním školním roce studují na vaší 
škole obor kamnář necelé dvě desítky 
učňů.  Mohl byste zhodnotit vývoj počtu 
žáků se zájmem o toto řemeslo?
Kamnáře máme na naší škole teprve čtvrtý 
rok, takže se ten vývoj špatně posuzuje. Mohu 
ho posuzovat z pohledu učebních oborů cel-
kově. Skutečně se pomalu počty učňů zvyšují, 
a to přesto, že je již několik let citelný propad 
demografické křivky mládeže ve věku 15 let. 
Čím si vysvětlujete ten větší zájem o učební 
obory?
Podle mého názoru je dán mimo jiné tím, že 
pokud jsou řemeslníci mistři svého oboru, 
jsou spolehliví, slušní, seriózní, tak rozhodně 
nemají nouzi o práci. A pokud jsou skutečně 
dobří odborníci, mohou si svou práci nechat 
také dobře zaplatit. Rodiče pochopitelně 
chtějí, aby se měly jejich děti dobře, neměly 
problémy s uplatněním a výdělkem. Dobrý 
řemeslník je dnes už ve společnosti váženým 
člověkem.
Hovoříte o dobrém uplatnění učňů, máte 
ale zpětné vazby či statistiky o tom, kolik 

z nich se následně v životě skutečně věnuje 
řemeslu, v němž se vyučili?
Tak například v loňském roce jsme měli čtyři 
absolventy kamnářského řemesla a skutečně 
všichni čtyři pracují v kamnářských firmách. 
Ale kamnařina je oproti vícečetným učebním 
oborům trochu specifická. Když už se na ni 
někdo dá, tak je pro ni zapálený a chce ji 
opravdu v budoucnu dělat.
Své učně se snažíte naučit co nejvíce z ře-
mesla a maximálně je připravit pro praxi. 
Jakou máte filozofii, pokud jde o zvyšová-
ní profesní úrovně vašich žáků?
Myslím si, že v tomto ohledu je nesmírně 
důležitá spolupráce naší školy s řemeslnými 
cechy, snažíme se spolupracovat se všemi. 
Konkrétně s Cechem kamnářů ČR, který 
u nás ve škole aktuálně uspořádal svůj první 
den otevřených dveří, se nám podařilo na-
vázat velice dobré vazby a důkazem toho je, 
že od května sídlí v budově naší školy. Právě 
prostřednictvím cechů se dostáváme k nej-
lepším řemeslníkům, k důležitým informa-
cím, k novým materiálům a technologiím. 

Cechy dokážou zajistit pro naše žáky odbor-
ný výcvik u nejlepších odborníků. Nedělám 
si iluze – učně můžeme naučit teorii, všeo-
becné vzdělání, základy jejich oboru, ale tu 
současnou odbornost mohou získat právě až 
v těch firmách.
Cechy vám tedy pomáhají umístit kon-
krétního učně do odborné firmy?
Přesně tak. Cech nám předjedná umístění 
našeho učně ve firmě, následně dojde k po-
depsání smlouvy mezi námi a firmou, že žáka 
předáváme do individuálního rozvoje. V ur-
čitých intervalech jezdí kolega kontrolovat, 
jak ta výuka probíhá. Konkrétně u kamnaři-
ny to tak bezproblémově funguje. V prvním 
ročníku se v rámci dílen žáci naučí základy 
zedničiny, práce s kovem, všeobecnou zruč-
nost, dále si osvojují základní kamnářské do-
vednosti jako sekání, broušení, míchání hlíny 
aj. Potom ale potřebujeme, aby se dostávali 
k odbornosti, tedy přímo sledovali práci 
kamnáře. To jim v prostorách školy nabíd-
nout nedokážeme.
Ovšem v jiných oborech je necháváte skuteč-
ně pracovat v rámci školy, a to za výdělek.
Ano. Například truhláře si jsme schopni nau-
čit úplně všechno sami. V podstatě tady fun-
gujeme jako malá továrna. Přijímáme zakáz-
ky na výrobu nábytku, oken, dveří a naši učni 
to vyrábějí pod dohledem našich mistrů. Je 
to příjem školy. Máme zásady, že jsme schop-
ni zajistit stoprocentní kvalitu, nízkou cenu, 

Vyučení kamnáři se dobře uplatňují

Den otevřených dveří cechu

První den otevřených dveří Cechu kamnářů ČR se uskutečnil za  
podpory ředitele Střední odborné školy stavební a zahradnické na Jarově 
Mgr. Miloslava Janečka, jenž si spolupráci s cechem velmi považuje a vidí 
ji jako cestu, jak zajistit učňům ještě lepší odborné vzdělání v oboru.
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jediné co máme horší než profesionální firmy, že nám to 
trvá déle, což je dané tím, že se na tom výrobku naši žáci 
učí a někdy holt musí něco opravit, když udělají chybu. 
Jen tak budou naši zákazníci spokojeni a jen tak se na-
učí dobře své řemeslo. Naši učni napříč obory se také 
podílejí na zvelebování prostor školy. Aktuálně stavebně 
připravili místnost, kde bude umístěná laboratoř Cechu 
kamnářů ČR.
Cechovní laboratoř je poměrně ambiciózní projekt. 
V čem bude podle Vás nejpřínosnější právě pro učně 
a pro úroveň jejich odborného vzdělání?
Budou tam skutečná kamna napojená na měřicí přístro-
je a počítač, takže učni na vlastní oči uvidí konkrétní 
hodnoty, které jim ještě více přiblíží fungování topidla. 
Navíc bude možnost simulovat případné závady. Dopl-
ní to tedy penzum informací, které na škole zatím nedo-
stávají, a přiblíží je to ještě více praxi. Doufám, že se nám 
do budoucna podaří navázat takto úspěšnou spolupráci 
i s dalšími cechy, kterým nabízíme možnost využít naše 
volné prostory ve dvanáctém patře, kde sídlí cech kam-
nářů. Chtěl bych z toho pro naše učební obory vytěžit 
ještě větší profesní a odborný přínos. Tak jako to fungu-
je v případě spolupráce s Cechem kamnářů ČR.

JITKA ŠIMŮNKOVÁ
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Komínový systém HELUZ IZOSTAT DUO s  izostatickou vložkou od společnosti HELUZ 
cihlářský průmysl v.o.s. je určen pro všechny typy paliv, spotřebičů a staveb 
včetně pasivních domů. Díky nové cihelné komínové tvarovce HELUZ DUO již 
není nutné používat tepelnou izolaci, což šetří peníze i čas nutný pro výstavbu 
komínu. Izostatické vložky, které jsou vhodné i pro rekonstrukce komínů, jsou 
odolné vůči agresivnímu kyselému kondenzátu, korozi i vlhkosti. 
Díky tenkým stěnám se lépe prohřívají, čímž se zkracuje doba nutná pro zátop. 
Jsou odolné vůči vysokým teplotám, teplotním šokům i přímému plameni. 
Na rozdíl od klasických šamotových vložek nepraskají a jejich hladké vnitřní 
stěny brání usazování pevných částí sazí a jejich následnému vznícení  
a vyhoření. K celkové bezpečnosti přispívá i pevnější a bezpečnější hrdlové 
zakončení vložek. Mnoho variant průměrů těchto vložek (již od 80 mm)  
pak ještě více rozšiřuje možnosti volby spotřebiče.

UNIKÁTNÍ KOMÍNOVÝ  
SYSTÉM HELUZ IZOSTAT DUO

Kontakty: CZ: 800 101 121; www.heluz.cz; kominy@heluz.cz

reklama

NEjvěTší NAbíDKA rEgULACí HOřENí

TECHNICKá pODpOrA přI mONTážI
přímO OD výrObCE

www.timpex.cz
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	„Z vítězství	v soutěži	mám	velkou	radost.	Už	to,	
že	jsem	byl	nominován	do desítky	živnostníků	
v kraji,	bylo	pro	mne	velkou	ctí.	Být	ve společ-
nosti	tak	zajímavých	a šikovných	lidí	je	pro	mne	
velmi	příjemné,“ konstatoval Vladimír Hejna, 
Živnostník roku 2013 kraje. Na základě ví-
tězství v Jihočeském kraji postoupil Vladimír 
Hejna do celostátního finále, v němž o ví-
tězi rozhodovalo SMS hlasování veřejnosti. 
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo  
4. prosince v Praze na Žofíně. Kamnář Hej-
na se umístil na vynikajícím druhém místě. 
Takový úspěch je skvělým zadostiučiněním 
a oceněním Hejnovi práce a umu.
 „Jakou	si	představit	lepší	propagaci	kamnářské-
ho	 řemesla	a  také	našeho	 cechu,	než	právě	 ta-
kový	úspěch	v prestižní	soutěži?	Panu	Hejnovi	
srdečně	gratuluji	a děkuji	za to,	že	jako	člen	Ce-
chu	kamnářů	České	republiky	znamenitě	repre-
zentuje	naše	společenstvo,“ vyjádřil se na adresu 
úspěšného kamnáře prezident Cechu kamná-
řů ČR Pavel Rynda.
Pokud jde o reprezentaci cechu, je Vladimír 
Hejna skutečně příkladným členem. Pro 
osvětu kamnařiny dělá, co může. Jeho origi-
nální stánek „Hejna kamnářství“ byl k vidění 

například na selských slavnostech v Holašovi-
cích. Kamnařina je totiž pro něj nejen obži-
vou, ale zároveň i koníčkem. 

Mohl byste popsat své pocity, když vás vy-
hlásili vítězem krajské soutěže?
Nemohl jsem uvěřit. Byl to pocit radosti 
a vnitřního uspokojení, ale zároveň pocit 
zodpovědnosti, abych svou prací vždycky 
splnil představy svých zákazníků. Abych si 
získané ocenění opravdu zasloužil.
Čím jste si podle vás získal porotu?
Nedokážu říct, čím jsem si ji získal. Snad bylo 
trochu vidět, že svou práci dělám rád. Mám 
radost z každé stavby kamen, krbu nebo spo-
ráku, když jsou s ní zákazníci spokojeni. Sa-
mozřejmě, že pro každého z nás je naše práce 
také zdrojem obživy. Musím ale říct, že když 
má zákazník radost z nového topidla, pochva-
luje si, jak funguje a vrací se k nám do prodej-
ny třeba jen na kus řeči, je to pro mne moc 
hezký pocit. 
Takže je tedy pro vás kamnařina něčím víc 

než jen zdrojem obživy?
Mám asi to štěstí, že má práce je 
i mým velkým koníčkem. Strašně 
si vážím toho, že mám práci, která 
není stereotypní. Nutí mne neustále 
k přemýšlení, k vymýšlení různých 
technických řešení. To je pro mne 
vždycky výzva, vyřešit věc tak, aby 
dobře fungovala. Někdy řeším de-
taily, které dají trochu zabrat. O to 
větší mám pak radost, když se poda-
ří.  Kamnařinu beru jako práci, kte-
rá v sobě má možná i trošku umění. 
Ideální je, když člověk vymyslí topi-

dlo, které dobře funguje, splní představy zá-
kazníka a je také hezké pro oko.
Měl jste od začátku vaší profesní dráhy jas-
no, že chcete být kamnářem?
Ke kamnařině jsem se dostal trochu složitější 
cestou. Původně jsem vystudoval zeměděl-
skou technickou školu a zpočátku jsem pra-
coval v zemědělství. V létě jsem býval zapále-
ným kombajnérem. Když jsem založil rodinu, 
hledal jsem jinou možnost uplatnění. Praco-
val jsem ve stavební firmě, kde jsem si pro-
šel téměř všemi profesemi, které se nabízely. 
Lákalo mne ale pracovat sám na sebe. Proto 
jsem si založil malou firmičku a dělali jsme 
veškeré stavební práce.
Od stavebních prací ke kamnařině nevede 
zas až tak dlouhá cesta. Pro oba obory je 
nezbytné být velmi zručný.
To ano. Náhoda mne dostala do situace, že 
jsem si doma musel vyřešit vytápění. Posta-
vil jsem si krb, který nám vytápěl byt. Man-
želka mne tenkrát s tím řešením přihlásila 
do soutěže, kterou pořádalo Energy Centrum 
v Českých Budějovicích. Zvítězilo v kategorii 
energeticky úsporný byt. A to byl pro mne 
takový odrazový můstek. Začal jsem se tou-
to problematikou zabývat. Přihlásil jsem se 
ke studiu oboru kamnář na učiliště v Ostravě. 
Až po jeho absolvování jsem se pustil do slo-
žitějších staveb. Kamnařina se velmi rychle 
vyvíjí, proto se snažím pořád držet s tím 
tempem krok. Účastním se různých školení, 
která pořádá pro kamnáře cech a také různí 
dodavatelé a výrobci kamnářských materiálů.
Jste velmi činorodý, nejen pokud jde 
o vzdělávání se, ale také v souvislosti s pre-
zentací kamnářského řemesla.
První větší prezentační akcí naší firmy byly 
Holašovické selské slavnosti. Několikrát 
jsme se jich zúčastnili jako návštěvníci a líbil 
se nám způsob prezentace lidových řemesel. 
Napadlo mne, proč tu neukázat kamnařinu. 
Je to řemeslo staré a navíc má stále lidem co 
nabídnout. Vyrobili jsme si stánek, který měl 
co nejlépe zapadnout do jihočeské vesničky. 
Chtěli jsme zaujmout. Velmi nás těšil velký 
zájem ze strany návštěvníků. Nejeli jsme nic 
prodávat, ale ukázat a vysvětlit návštěvníkům, 
co kamnařina umí.

JITKA ŠIMŮNKOVÁ

Úspěch! Náš člen Vladimír Hejna se stal 
ve svém kraji Živnostníkem roku 2013
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Napsal svůj podnikatelský příběh, přihlásil se do prestižní soutěže a vyhrál. 
Řeč je o našem kolegovi Vladimíru Hejnovi z Milevska, jenž na začátku 
letošního října zvítězil v oblastním kole soutěže Živnostník roku 2013, 
které se konalo v Českých Budějovicích. V celostátním finále pak skončil 
na výborném druhém místě.

ROZHOVOR
s Vladimírem Hejnou
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K čemu bude naše „cechovní dílna“ sloužit? 
Rada cechu má v tomto jasno, ale zajímá 
nás názor členské základny, pro kterou by 
v konečném důsledku měla dílna produko-
vat technické informace pro řemeslnou pra-
xi. Tímto článkem bych rád zahájil období, 
kdy budeme diskutovat a dělat první kroky 
k praktickému využívání dílny. Měli bychom 
si umět odpovědět na několik základních 
otázek. 
1) Co nám je dílna schopna pro  
 řemeslnou  praxi přinést?
2) Potřebujeme dílnu k ověřování   
 a zkoušení postupů, vlastností  
 materiálů a hotových výrobků?
3) Je vůbec nutné cokoli ověřovat, když
 kolegové v Německu a Rakousku mají
 výsledky již k dispozici? 
4) Co dalšího můžeme provozem dílny
 a prováděním ověřovacích zkoušek  
 získat  pro nás a naše řemeslo?
5)  Kdo bude v dílně a na zkouškách   
 topidel pracovat?
To základní lze spatřovat v možnostech pro-
vádění praktických ukázek v rámci cechovní-
ho vzdělávání, tzn. tematicky zaměřených se-
minářů. Není nic průkaznějšího než to, když 
se prezentovaný teoretický závěr přednášky 
dokladuje praktickým příkladem, případně 
naměřenou hodnotou. Dílna může být pro-
storem pro praktické předvádění nových vý-
robků prodejci a výrobci kamnářského zboží. 
Odpověď na druhou otázku je již trochu 
komplikovanější a bude záležet na úhlu 
pohledu. Osobně jsem přesvědčen, že v bu-
doucnu bude mít cech nezastupitelnou úlo-
hu i při provádění kontrol deklarovaných 

parametrů jednotlivých 
výrobků. Nebude se jed-
nat o dublování úlohy 
státní zkušebny. Nicméně průběžná kontrola 
je jediným nástrojem, jak kvalitu držet a za-
jistit, že výrobek předložený zkušebně, má 
stejné parametry jako výrobek prodávaný. 
I k tomu je potřeba technické zázemí. Řadu 
věcí lze řešit kooperací s další firmou. Do-
hled nad kvalitou je cesta k budování důvěry 
v naše řemeslo a služby u našich zákazníků. 
Odpověď na třetí otázku je úzce prováza-
ná s předchozí. Podle mého soudu je velice 
nutné posunout se v teoretické práci více ku-
předu. Osobně si myslím, že potenciál zkuše-
ností i teoretických znalostí některých členů 
cechu je na velmi vysoké úrovni. A spojení 
zkušeností a vědomostí „starých praktiků“ se 
schopnostmi a vědomostmi vysokoškolsky 
vzdělané „kamnářské mládeže“ může přinést 
pro nás nebývalé výsledky. Hlavní je začít 
s vlastními teoretickými pracemi a porovná-
váním jejich výsledků se závěry zahraničních 
kolegů. Právě aktivní spolupráce s možností 
našeho konkrétního přínosu je to, co z nás 
postupně udělá po všech stránkách rovno-
cenné partnery ostatních členu VEUKO. Mít 
vlastní závěry a argumenty s možností dolo-
žit a demonstrovat je přímo v centru řemesla 
nám vytvoří nové možnosti v soutěži s kon-
kurenčními zdroji tepla na obnovitelná paliva.
Zde mohu navázat odpovědí na čtvrtou 
otázku. Vlastní ověřovací a testovací zkoušky 
a vlastní teoretické práce vyzbrojí náš cech 
lepšími argumenty využitelnými v marketin-
gu a propagaci. Lze přivést na „místo činu“ 
osoby odpovědné (např. za životní prostředí) 

a dokladovat a argumentovat. Záleží pouze 
na nás, na naší schopnosti racionálně využít 
potenciál naší členské základny, ale i nadšen-
ců mimo naše řady ochotných ke spolupráci. 
Jedním z partnerů, kteří mají velký potenciál, 
jsou právě školy, jejich učitelé i studenti.
Jako poslední jsem položil otázku, kdo bude 
v dílně na zkouškách a demonstracích pra-
covat. Je třeba do budoucna uvažovat o pro-
fesionálním obsazení. Určitou variantou by 
mohla být forma sdružených náplní prací, 
prací na částečný úvazek nebo například 
na dohodu. A to s důrazem na racionální pří-
stup s ohledem na finanční možnosti cechu! 
Ostatně lze si těžko představit, že bude někdo 
odvádět zdarma práci, jejíž výsledky poslouží 
nejen celku, ale i každému jednotlivci k jeho 
podnikatelské činnosti. 
Závěrem připomínám, že máme koncepci 
rozvoje našeho řemesla, kterou jsme si val-
nou hromadou schválili. Cíle lze dosáhnout 
pouze konkrétními kroky, iniciativou a mo-
tivováním schopných jednotlivců a týmů. Ji-
nak většina dobrých myšlenek zůstane pouze 
na papíře. Jako rada cechu bychom velice 
rádi znali i váš názor na prospěšnost cechov-
ní dílny a zkušebny a samozřejmě uvítáme 
i podněty, nápady a nabídky na konkrétní 
zapojení se do realizace dílny a jejího zařízení 
a později i provozu. 
Pište	na:	sekretariat@cechkamnaru.cz	  
BŘETISLAV HOLEŠÍNSKÝ,  
viceprezident Cechu kamnářů ČR 
pro techniku

Od začátku letošního roku pracujeme na úkolu zřízení 
dílny našeho cechu. S velkým pochopením, ba dokonce 
s nadšením, uvítal záměr zřídit dílnu i ředitel Střední 
odborné školy stavební a zahradnické na Jarově, kde náš 
cech sídlí. Byl nám poskytnut prostor a daří se nám jed-
nání o vybavení dílny.

Bude dílna cechu podnětem 
k zahájení nové úrovně 
kamnářského řemesla v ČR?
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Zakulacený bílý pult s informačními a pro-
pagačními materiály, dva stoly se židlemi 
taktéž bílé barvy, fotografická prezentace 
na LCD televizoru visícím na bílošedé stě-
ně, dominantní červený pás s názvem ce-
chu a také atraktivní postranní tabule upo-
zorňující:	„Cech	kamnářů	organizuje	školení,	
která	přinášejí	nejnovější	poznatky	z oboru.“ 
Prostorný rohový stánek Cechu kamná-
řů ČR působil moderním a příjemným 
dojmem. Nacházel se v hale číslo 7, která 
byla jednou z celé řady výstavních budov 
veletrhu FOR ARCH, jenž se konal od 17. 
do 21. září v pražských Letňanech.		
	„Po  sedmnácti	 letech	 své	 existence	 měl	 Cech	
kamnářů	 České	 republiky	 svůj	 vlastní	 stánek	

na tak	prestižní	události,	jakou	je	FOR	ARCH.	
A dovolím	si	nesměle	tvrdit,	že	to	byl	velmi	dů-
stojný	 stánek,“ zhodnotil úroveň cechovního 
stánku Pavel Rynda, prezident Cechu kam-
nářů České republiky.
Cech se na veletrhu prezentoval nejen jako 
partner kamnářů, kamnářských firem a jejich 
odborných dodavatelů, ale také jako poradce 
pro širokou veřejnost. A právě pro tuto pří-
ležitost vytiskl sedm tisíc letáků s hlavičkou 
Krb, kamna nebo sporák? V nich jsou kro-
mě informací o rozdělení topidel i rady, jak 
správně postupovat při výběru topidla a která 
konkrétní kritéria je potřeba zohlednit.
Vedle těchto letáků byly pro návštěvníky vele-
trhu k dispozici ještě makrovizitky a seznam 

členů cechu, v němž si mohli zájemci vybrat 
kamnáře podle kraje, kde působí. Návštěvní-
ků, kteří se u stánku zastavovali pro informa-
ce či radu, se ochotně ujímali radní cechu.
Veškeré tištěné materiály budou i nadále slou-
žit k propagaci cechu, jenž nedávno vypraco-
val svou novou marketingovou strategii.  
 „Nabrali	 jsme	nový	 směr	a více	než	kdy	dřív	
soustředíme	naši	 pozornost	 na  propagaci	 kam-
nářského	 společenstva.	 Chceme	 se	 prezentovat	
jako	moderní	společnost	jdoucí	s dobou	a součas-
nými	trendy,	zároveň	však	se	zachováním	odka-
zu	na tradiční	hodnoty	a řemeslný	um,“	dodává 
prezident Cechu kamnářů České republiky
Pavel Rynda.
JITKA ŠIMŮNKOVÁ

Na veletrhu FOR ARCH měl svůj 
stánek i Cech kamnářů ČR

Cech představil žákům kamnářské řemeslo

Cech kamnářů ČR učinil velký krok v propagaci vlastní  
organizace i kamnářského řemesla. Vůbec poprvé v historii  
cechu se prezentoval na prestižním mezinárodním stavebním 
veletrhu FOR ARCH. A stánek cechu si svým designem neza-
dal se stánky protřelých vystavovatelů.

Zpravodaj

 | marketinG
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Atraktivní soutěž, ukázka lepení kachlů, in-
formace o kamnářském řemesle a učebním 
oboru kamnář – to vše nabízel stánek Ce-
chu kamnářů ČR na výstavě Schola Pragen-
sis 2013, kterou pořádal Magistrát hlavního 
města Prahy ve dnech 21. - 23. listopadu 
v Kongresovém centru Praha.
Výstava byla určena především žákům de-
vátých tříd základních škol, jejich rodičům 
a ostatním zájemcům o středoškolské studi-
um. Prostřednictvím expozic se na této akci 

prezentovaly střední školy. A kromě nich ne-
chyběla ani přehlídka řemesel.
Svůj stánek měl v patře věnovaném řemeslům 
také Cech kamnářů ČR, kde prezentoval sebe 
jako organizaci, ale především představoval ře-
meslo žákům. Obecné informace o kamnář-
ském řemesle a o vzdělání v oboru poskytoval 
návštěvníkům profesionální kamnář. Jeho po-
mocník, mladý učeň Střední odborné školy 
stavební a zahradnické na Jarově, navíc přímo 
na místě předváděl lepení kachlů.

„Pro	mládež	byla	velmi	atraktivní	soutěž	v ře-
meslných	dovednostech.	Na našem	stánku	museli	
žáci	 poznat	 kamnářský	kachel.	Na výběr	 jsme	
jim	 dali	 ze	 tří	 exponátů:	 dlaždici,	 belgickou	
obkladovou	 cihlu	 na  domy	 a  kamnářský	 ka-
chel.	 Rodiče	 se	 zase	 informovali	 o  možnostech	
vzdělávání	 se	 v  tomto	 oboru,“ okomentovala 
zájem návštěvníků cechovního stánku sekre-
tářka Cechu kamnářů České republiky Jana 
Macourková.
JITKA ŠIMŮNKOVÁ

Snahou Cechu kamnářů ČR je mimo jiné osvěta kamnářského 
řemesla. Přiblížit kamnařinu nastupující generaci se pokusili  
zástupci cechu i v rámci výstavy nazvané Schola Pragensis 2013.



Letos poprvé se hlasování účastnili nejen 
členové kamnářského cechu, ale také široká 
veřejnost. A zájem byl veliký. Hlasovalo té-
měř osm set lidí, kromě Čechů také Slová-
ci a jeden hlas přišel dokonce i z Austrálie. 
Prestiž této soutěže tedy začíná stoupat.
	„Příjemně	mě	překvapil	zájem	veřejnosti	při	
hlasování.	 Je	 to	 úspěch.	 Nicméně	 už	 nyní	
víme	o věcech,	které	do dalšího	ročníku	chce-
me	vylepšit.	Také	doufáme,	že	se	do příštího	
ročníku	 přihlásí	 ještě	 více	 autorů	 individu-
álně	 stavěných	 topidel.	Vždyť	 se	 máme	 čím	
chlubit,“ uvedl za organizátory Jan Praus, 
radní Cechu kamnářů ČR.
Do letošního ročníku soutěže bylo přihlá-
šeno 31 topidel od sedmi autorů. Nejvíce 
hlasů získalo dílo Františka Hrušky, byl 
jím teplovzdušný krb moderního designu, 
s římsou a ostěním z keramické dlažby. 
Jako druhý se umístil Vilém König se svý-
mi originálními kamny, která zároveň plní 
funkci schodiště. Třetí místo získalo Kam-
nářství Pithard&Volech a jejich kachlová 
kamna se sporákovou částí a vyhřívaným 
zápecím.
Kamnáři Hruška a König se bohužel ze 
zdravotních důvodů nemohli zúčastnit 
předávání ocenění, které se uskutečnilo 
18. září na veletrhu v Letňanech. Zdeněk 
Volech ale nechyběl. Z rukou prezidenta 
Cechu kamnářů ČR Pavla Ryndy převzal 
cenu za třetí místo v podobě malé repliky 
kachlových kamen a diplom.
	„Zúčastnili	jsme	se	soutěže,	abychom	ukázali,	
co	umíme	my	kluci	v Krkonoších.	Vítězné	to-
pidlo	jsme	postavili	ve světnici	chalupy	staré	
140	 let,	 která	 se	 nachází	 v  malebné	 vesnič-
ce	Roprachtice.	Stavba	nám	trvala	 tři	 týdny.	

Myslím	si,	že	je	toto	topidlo	netradiční	tím,	že	
je	tam	kachlový	sporák	a zároveň	také	přímý	
pohled	do ohně,	což	se	často	nestaví,“	popisu-
je své dílo Zdeněk Volech.
JITKA ŠIMŮNKOVÁ

O vítězi Zlatého plamenu poprvé
rozhodla široká veřejnost
Topidlo už dávno není pouze užitečnou součástí našich domovů, ale také 
designovým doplňkem. Určitou sondou, co je pro veřejnost atraktivní, je 
soutěž o nejzajímavější individuálně stavěné topidlo Zlatý plamen. Dru-
hý ročník této soutěže, pořádané Cechem kamnářů ČR, vyvrcholil na le-
tošním mezinárodním veletrhu ForArch, kde se uskutečnilo vyhlášení 
vítězů. Úspěch měl moderní hladký design i tradiční kachlová kamna.

| marketinG
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Výsledky soutěže:

1. František hruška
2. Vilém könig
3. Zdeněk Volech
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Se spuštěním dotačního programu MŽP s názvem Nová zelená 
úsporám přicházejí nové dotazy na možnost zařazení kamnář-
ských služeb do dotovaných činností.
Předně je třeba mít na paměti, že Nová (stejně jako původní „stará“) 
zelená úsporám opět počítá s podporou pouze pro topidla s teplovod-
ním výměníkem. Cech kamnářů ČR se domnívá, že toto omezení 
nemá logické opodstatnění, protože i teplovzdušné (ať už otevřené či 
uzavřené) topné systémy krbů a kamen umí velmi zdatně konkurovat 
teplovodním systémům. Změnu programu se bohužel před jeho spuš-

těním nepodařilo prosadit, cech ale dále pracuje na podnětech pro 
jednání s odpovědnými orgány tak, aby další programy podpory již 
mohly zohledňovat ekologický přínos kvalitních kamen a krbů obecně.
Výrobek musí být zapsán v SVT
V současné době je tedy možné čerpat dotaci na teplovodní krb či 
kamna, která jsou zapsána v tzv. Seznamu výrobků a technologií 
(SVT). Tam se dostanou pouze tehdy, pokud splňují dané emisní pa-
rametry, viz tabulka níže.

Krby a kamna v Nové zelené úsporám
 | leGislatiVa

Dotaci na krb nebo kamna ze SVT je možné 
čerpat tehdy, pokud jde o
1. výměnu starého zdroje tepla na tuhá paliva 
za nový + zároveň nutné zateplení – výše do-
tace max. 50.000,- Kč (max. 75% nákladů)
2. výměna starého zdroje tepla na tuhá paliva 
za nový bez nutnosti zateplení u domů s měr-
nou roční potřebou tepla na vytápění menší 
než 150 kWh m-2.rok-1 – výše dotace max. 
40.000,- Kč (max. 55% nákladů)

Další podmínkou také je, že zdroj je insta-
lován v soustavě s akumulační nádrží o min. 
objemu 20l/kW jmenovitého výkonu zdroje
Firma musí být zapsána v SOD
Aby bylo možné dotaci ze strany investora 
čerpat, je nutné, aby byl dodavatel zařízení 
zapsán v Seznamu odborných dodavate-
lů (SOD). Do něj může být firma zapsána 
po vyplnění on-line formuláře a následného 
zaslání originálních dokumentů poštou.

Pro možnost instalace konkrétního spotřebi-
če (např. krbové či kamnové vložky) je nutné 
doložit proškolení výrobcem, resp. distributo-
rem.
Více	informací	o Nové	zelené	úsporám	lze	najít	
na www.nzu2013.cz	nebo	na www.zelenauspo-
ram.cz.

Bc. JAN TEMR, viceprezident Cechu  
kamnářů ČR pro legislativu

V počátku jednání se komise zabývala ná-
vrhem na zrušení této normy, který podal 
Cech kachliarov a krbárov Slovenské repub-
liky, zastoupený panem Jozefem Bitalou. 
Tento požadavek se prostřednictvím prezi-
denta VEUKO Ing. Roberta Šalvaty dostal 
i do naší pošty. Rada Cechu kamnářů ČR se 
k požadavku na zrušení této normy postavila  
odmítavě. Zejména jsme ihned odmítli for-

Pozvali nás na Slovensko.  
Vyjádřili jsme se ke kamnářské normě
Dne 17. 9. 2013 jsme se společně s prezidentem Cechu Pavlem Ryndou 
ocitli v časných ranních hodinách na rekonstruované dálnici D1. Cílem 
naší cesty byl Slovenský ústav technické normalizace, kde v tento den za-
sedala komise TK 97 Komíny a její subkomise SK 3 Domácí spotřebiče 
na pevná paliva. Na programu jednání byla norma EN 15544.

 | uDálO se

Dodávka
paliva

min.
účinnost

CO tOC2
(OGC, organický 

uhlík)

tZl
(prach)

samočinná 85% 1.000
mg/m3

30 mg/m3 60 mg/m3

ruční 82% 1.200
mg/m3

50 mg/m3 75 mg/m3

mezní hodnoty emisí

Pokračování na straně 9

1 Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 10 %, pro sálavé stacionární zdroje určené pro připojení na teplovod-
ní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti (tedy krby a kamna), se hodnoty vztahují k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %
2 Nevztahuje se na sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti (tedy krby a kamna).
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 | VnitřnÍ ŽiVOt

mu, jakou byl tento požadavek podán. Na žá-
dosti byl totiž i podpis za Cech kamnářů ČR, 
proti čemuž jsme se ohradili. (Kdo doku-
ment podepsal za náš Cech, nám pan Bitala 
neobjasnil.)
Je velkou shodou náhod, že ve stejném ob-
dobí, kdy jsme obdrželi pozvánku na zase-
dání SÚTN, jsme dokončili naše interní 
prověřování aplikovatelnosti litery normy 
ČSN EN 15544 v kamnářské praxi. Nikdo 
nezpochybňoval vlastní výpočet, ale šlo nám 
o to, zda budeme schopni v praxi tuto normu 
aplikovat, aniž bychom byli nuceni nakupo-
vat finančně náročné zahraniční výpočtové 
programy.
Kolega Vít Pešek se vydal do Vídně, kde si 
nechal nejasnosti vysvětlit přímo u zdroje. 
Na základě mého podnětu se také podařila 
věc, za níž jsem velmi rád – náš nový člen 
Ing. Jan Křivonožka zapojil do procesu pro-
věřování své kamarády ze studií. A promova-

ní inženýři ukázali, že si poradí i s poměrně 
nesrozumitelným „provedením“ normy. Ur-
čitým důkazem této „nesrozumitelnosti“ je 
i prohlášení zmíněných inženýrů, že norma 
pro výpočet komína (tento výpočet je samo-
zřejmě součástí výpočtu kamen) je daleko 
srozumitelnější. A to i přes obecné tvrzení, že 
je daleko náročnější a obsáhlejší.
Do Bratislavy jsme tedy jeli patřičně vyzbro-
jeni a s jasným názorem. Mohli jsme s čis-
tým svědomím normu EN 15544 podpořit. 
Nicméně přítomné, prezidenta sdružení VE-
UKO Ing. Roberta Šalvatu a Dr. Thomase 
Schifferta jsme požádali, aby napříště byla 
komunikace o takto náročných dokumen-
tech otevřenější. 
Na jednání komise SÚTN se sice rozvinula 
mezi slovenskými kolegy diskuze, resp. mezi 
zástupci dvou slovenských cechů, ale na stra-
ně odpůrců normy se ukázala spíše povrchní 
znalost či nepochopení normy. Dr. Schiffert 

ve svém vystoupení srozumitelně hovořil 
o důvodech zavedení normy z hlediska nut-
nosti dokazování, že kachlová kamna dove-
dou „pracovat“ s vysokou účinností a eko-
logicky. Hovořil i o tom, s jakou náročností 
byly prověřovány postupy výpočtů praktický-
mi zkouškami ve zkušebnách a laboratořích.
Odpoledne jsme pak strávili debatou se 
slovenskými kolegy z nově sjednocené-
ho Cechu kachliarov Slovenské republiky. 
Nacházeli jsme mnoho společných témat. 
U jednoho stolu s námi seděl i Dr. Thomas 
Schiffert a samozřejmě i Ing. Robert Šal-
vata, tentokrát jako viceprezident sloven-
ského Cechu. Z obou stran bylo vysloveno 
několik podnětů k vzájemné spolupráci.  
Ale o tom zase až příště...      

BŘETISLAV HOLEŠÍNSKÝ,
viceprezident Cechu kamnářů  
ČR pro techniku
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VAlNÁ HRoMAdA
CeCHu kAMNÁŘŮ ČR

21. – 22. února 2014

Členská základna cechu se sejde 
v příjemném prostředí 

hotelu Jezerka ve městě Seč 
v Pardubickém kraji.

NFOTHERMA 2014
Cech kamnářů České republiky se zúčastní Infothermy 2014. Tato speci-
alizovaná výstava k vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných 
zdrojů v malých a středních objektech v České republice a na Slovensku 
se uskuteční ve dnech od 13. do 16. ledna 2014 na Výstavišti Černá louka 
v Ostravě. Cech kamnářů tam bude mít své poradenské středisko.

KOK 2014
Český a slovenský cech kamnářů budou mít společný stánek na výstavě 
KOK 2014, která se koná od 22. do 24. ledna 2014 v rakouském Welsu. 
Pořádá ji Rakouský kamnářský svaz a Sdružení evropských kamnářských 
svazů (VEUKO). Během výstavy se uskuteční seminář s přednáškou Tho-
mase Schifferta. Seminář bude překládán do slovenštiny. Těšíme se na kaž-
dého, kdo zavítá do našeho stánku.

Rádi bychom popřáli všem českým kamnářům, krbařům,
výrobcům a prodejcům pohodové prožití vánočních svátků

a do nového roku hodně tvůrčí práce. A ať nám táhnou!
Radní a prezident Cechu kamnářů ČR PAVEL RYNDA

| VÝZVA
O jakých dalších tématech byste si rádi přečetli v našem zpravodaji? A jak hodnotíte aktuální číslo? Vaše nápady a názory pište na: 
sekretariat@cechkamnaru.cz.


