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„Koncem sedmdesátých let až 
do počátku let devadesátých bylo 
řemeslo na úbytě, převládal kult 
ústředního vytápění objektů uhlím, 
plynem a elektřinou a v oboru 
pokračovalo pouze pár nadšenců. 
Také nebyla dostupná literatura 
v češtině a nebylo možné obor 
studovat. Pracoval jsem na různých 
stavbách, kde jsem kameničil 
nebo dělal různé stavební práce 
a pídil se po informacích, jak se 
dalo. Až jsem se dočkal a na jedné 
takové stavbě jsem se dozvěděl, že 
se otevřel studijní obor kamnář. 
Poté jsem se samozřejmě přihlásil 
a začal jsem navštěvovat dálkové 
studium na Střední škole stavební 
a dřevozpracující v Ostravě,“ 
popisuje Filip, jak se mu konečně 
podařilo k oboru najít profesní 
cestičku. „Měl jsem to štěstí, 
že jsem se dostal již během 
studií k jednomu z nejlepších 
kamnářů, který byl mým velkým 
vzorem a zároveň průkopníkem 
znovuobnovení kamnářského 
řemesla v Čechách a na Moravě. 
Prošel jsem u něho postupně 

všechny pomocné práce, což bylo 
velmi důležité pro moji budoucnost. 
Nahlížel jsem pod ruce mistrům 
a byl vděčný za to, co všechno se 
od nich mohu naučit. K usazení 
prvních kachlů mne pustili až po 
roce a tehdy se mi úplně rozbušilo 
srdce,“ směje se Filip při vzpomínce 
na své začátky.

Dnes je sám zkušeným 
kamnářem s výbornými 
referencemi od zákazníků. Se 
svojí ženou Janou si vybudovali 
seriózní spolehlivou rodinnou 
firmu, která si nastavila svoje 
pravidla ke spokojenosti své i svých 
klientů. Patří mezi ně především 
preciznost, dostatek času, 
spolehlivost a v neposlední řadě 
odbornost. „U práce nespěcháme, 
nepodléháme hektičnosti dnešní 
doby, mimo jiné i v tomto spatřuji 
originalitu a výjimečnost naší firmy. 
Filip se při stavbě stoprocentně 
věnuje svému kamnářskému 
řemeslu. Nezvedá telefony 
a nevyřizuje přání a požadavky 
jiných zákazníků. Jen tak může 
být plně koncentrovaný na umění 

Kamna jsou  
srdcem domova

Pec nám spadla, pec nám spadla, kdopak 
nám ji postaví? Co takhle Dianovi? Rodinná 
firma, pro kterou je kamnářské řemeslo přímo 
posláním. Zastihli jsme je při práci na statku 
v Květné zahradě – zařízení nedaleko Poličky, 
které slouží pro pomoc potřebným. Filip Dian 
zde budoval velkou pec určenou k vaření 
marmelád a také tradiční dobovou sušírnu na 
ovoce a křížaly – tzv. valach. Se svou ženou 
Janou tvoří sympatický profesionální tým 
a povídání s nimi bylo přímo hřejivé.

u Květná zahrada – slouží jako dům na půl 
cesty pro ohrožené a rizikové děti a jejich 
rodiny a mladé lidi, kteří po dosažení zletilosti 
opouštějí zařízení či ústavy a jsou v obtížné 
životní situaci. Od roku 2009 se úspěšně daří 
i sociální podnikání – chov zvířat, výroba sýrů, 
mléka, marmelád, sušeného ovoce, pěstování 
zeleniny i nabídka agroturistiky přímo na 
statku. Více na www.kvetnazahrada.cz.

p  Kamna vznikají podle nákresu, 
tradičním způsobem.

a dílo, které právě rukama tvoří. 
Vše ostatní zajišťuji já, komunikaci 
se zákazníky i dodavateli, veškerou 
administrativu,“ vysvětluje Jana 
a dodává: „Přijde nám to takto 
poctivé vůči našim zákazníkům 
a vnímáme, že je to pro kvalitní 
výsledek podstatné.“

Filip je zastánce spíše tradiční 
kamnařiny, podle tradičních 
stavebních technologií, ale současně 
drží krok i s novými poznatky 
a využívá moderní materiály. Chodí 

Záhy si ale Filip začal uvědomovat, 
že cestou skla jít nechce, že ho 
to táhne jinam. Už od dětství ho 
totiž fascinoval oheň a kamna. 
„V útlém věku jsem jezdíval do 
Krkonoš a přesně si pamatuji na to, 
jak jsem vstoupil do horské boudy 
a zůstal jsem v úžasu při pohledu 
na kachlová kamna, která stála ve 
světnici. Úplně mne magnetizovala. 
Už tehdy jsem silně vnímal krásu 
a energii ohně. Ostatně jako kluk 

jsem si často hrával se sirkami, 
zapaloval ohýnky, koukal po 
komínech, jak z nich jde dým, 
který mi příjemně voněl. Také jsem 
si později občas nakupoval kamna 
na bazarech a různě je opravoval 
podle svého,“ vzpomíná s úsměvem 
Filip a popisuje, že ačkoliv si čím 
dál víc uvědomoval, že kamnářské 
řemeslo je pro něj to pravé, nebylo 
vůbec snadné se k informacím 
z oboru dostat.

Věděli jste odmalička, čím 
chcete být, nebo jste se 

hledali? Ono to není mnohdy 
úplně snadné si uvědomit a přiznat, 
kam vás srdce táhne. Ale vyslyšet 
své vnitřní touhy se určitě vyplácí. 
Pár takových příběhů jste si v této 
rubrice už mohli přečíst. Jak se 
z účetní stala vynikající pralinkářka 
nebo z oděvářky chovatelka 
apallooských koní. Bývá to krok do 
neznáma a do nejistoty, ale když 
se podaří najít tu pravou práci, 
která vás naplňuje, vždycky je to na 
výsledku znát. Přesně tak to bylo 
i u Filipa Diana. Původně se vyučil 
uměleckým sklářem v Novém 
Boru, tak trochu podle rodinného 
vzoru strýce Josefa Michala 
Hospodky, uznávaného sklářského 
výtvarníka po celé střední Evropě. 
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na školení, sleduje 
nové trendy, musí 
být v obraze, jak říká. 
„Dnes má dost lidí 
konkrétní představu 
o tom, co chtějí, mají 
nastudovány i možnosti 
materiálů, teorii, tím, 
že je internet a jsou 
informace dostupné. 
Stavíme veškeré typy 
topidel: od kachlových 
po omítaná, moderní, 
rustikální, dobová 
provedení. Konkrétně 
– akumulační kachlová 
kamna, sporáky, pece, 
krby, tělesa s vytápěnými 
lavicemi nebo ležením, 
tradiční pece na chleba, 
pizzu nebo sušírny 
ovoce. Zabýváme 
se vytápěním celých objektů 
sálavými tělesy, teplovodními 
výměníky a teplovzdušnými 
rozvody, hypokaustními systémy. 
Rekonstruujeme a čistíme topidla, 
citlivě i ta historická a dobová 
na platformě lidové architektury, 
poskytujeme konzultace nebo 
zajišťujeme dozor při svépomocné 
stavbě, kde je třeba dodržovat 
normy, používat vhodné materiály 
a postupy. Někdo chce stavět 
vyloženě postaru – šamoty, cihly, 
hlína, někdo raději s použitím 
systémových technologií, tak musím 
umět všechno. Vzrůstá obliba 
tradičního způsobu vaření na plotně 
a pečení v troubě jako za dob našich 
babiček. Buchty a maso z kamen 
jsou zkrátka lepší, voňavější, křehčí, 
dokresluje to celkovou atmosféru 
a chuť, to je pravda pravdoucí. 
Hodně požadavků je i na propojení 
celých systémů – na sporáku uvařit, 
vytopit více místností, ohřát bojler 

a přitom se nechat obejmout 
přirozeným, sálavým teplem. To 
už je na nás, vymyslet, jak správně 
dimenzovat tělesa na daný prostor, 
aby bylo tepla tak akorát, což je 
potřeba zohlednit už v návrhu,“ 
dostává se Filip k samotnému 
průběhu zakázek. Takže jak taková 
stavba kamen probíhá a jak dlouho 
trvá? „V první fázi navštívíme 
samotné místo stavby, kde zaměříme 
daný prostor a dispoziční řešení 
vytápěné místnosti nebo místností 
a proběhne nezbytná osobní 
konzultace s investorem. Dále, 
pokud si přeje investor, připravíme 
studii – okótovaný nárys, bokorys, 

půdorys 
budoucího 
tělesa a 3D 
skicu. Po 

odsouhlasení rozměru a tvaru 
topidla spočítáme přesnou cenu díla, 
kterou sdělujeme našim zákazníkům 
vždy předem. Vše si připravujeme 
a děláme sami, žádné zaměstnance 
nemáme. Ze zkušenosti víme, že 
najít člověka, který by měl podobný 
přístup, obdobný práh kvality a byl 
loajální, je nesnadné. Stavba trvá 
průměrně tři až čtyři týdny, záleží 
na konkrétním rozsahu. Pokud 
je však topidlo tak objemné jako 
zde v Květné, realizace trvá déle. 
Pracujeme výhradně se špičkovými 
materiály, zásadně používáme 
certifikované produkty a také 
spolupracujeme s ověřenými 
dodavateli z oboru, jedině tak se 
za topidlo jako celek můžeme plně 
zaručit. Stavíme nejčastěji tradičními 
technologiemi, jak už tu zaznělo, 
s kamnářskou hlínou, pískem, 
kachle sponkujeme, tak aby bylo 
možné kamna kdykoliv v budoucnu 
rozebrat, zrevidovat či opravit. 
Zakládáme si na důkladné přípravě, 
realizujeme tělesa postupně, je 
nutné, aby pozvolna vysychala, což 
je dosti podstatný proces. A pro nás 
je prioritou dát především všemu 

potřebný čas a nic neuspěchat na 
úkor kvality, jak už říkala Janička. 
Zmiňuji to nerad, ale v praxi se 
setkáváme s tím, že se i v našem 
oboru občas upřednostňuje kvantita 
nad kvalitou a stavby se všelijak 
urychlují a zjednodušují, kamna pak 
ale nejsou v budoucnu rozebíratelná, 
jsou těžko opravitelná apod. My 
ctíme cestu poctivé kamnařiny. 
Taková kamna musí přežít ve 
funkčním stavu několik generací. 
Stojí za to podotknout, že je velmi 
podstatné i to, jak se uživatelé 
o kamna starají a jaké palivo 
používají. Součástí každé dokončené 
zakázky je zátopová zkouška 
a podrobné zaškolení zákazníka do 
správné obsluhy topidla. Každého, 
kdo vidí kachlová kamna, na 
první pohled zaujmou keramické 
kachle. Všechny keramické dílny 
mají své dodavatele hlíny nebo jílu, 
drží si tak své know how a tím je 
sortiment na trhu velmi rozmanitý 
a každý zájemce si jistě najde to své. 
Dalším nedílným prvkem a zároveň 
ozdobou jsou kovové komponenty 
tzv. ‚kování‘,“ zasvěcuje nás 
podrobně Filip.

A jaké má 
pocity, když je 
dostavěno, když 
se zatopí? „Těší 
mě, že můžeme 
přinášet kulturu 
ohně a hřejivou 
symboliku 
opravdového 
domova. To 
nás hluboce 
naplňuje. Také 
to, že jsou naši 
klienti spokojeni, 
s některými 
jsme se 
dokonce spřátelili, to jsou takové 
bonusy navíc. Rádi dáváme při 
domlouvání nové zakázky kontakty 
na reference u zákazníků, bereme 
to jako samozřejmost, naši budoucí 
klienti si tak mohou předem 
popovídat o našich přístupech 
k práci, našich technických 
dovednostech a také spolehlivosti 
a důvěryhodnosti naší firmy se 
zákazníky, kterým doma již topidla 
slouží,“ říká Filip a jeho žena 
dodává: „Filip je nejen manuálně 
šikovný, umělecky a řemeslně 
tvořivý, ale také to dělá navíc 
srdcem, to je moc důležité a lidé to 
cítí.“ Krátce se odmlčí a po chvíli 

dodává: „Umění kamnářské není 
jenom stavba a profese samotná. 
Uvědomujeme si, že vše ‚velké‘ 
začíná a rodí se z nepatrných 
detailů, dobrého zázemí, kvalitního 
přístupu k sobě samému, šetrnosti 
a respektu k přírodě a všemu 
živému. Máme radost, že naše 
topidla a topení dřevem přispívají 
k soběstačnému a čistšímu 
způsobu života a bytí nás všech.“ ■

Kamnářství Dianovi

Petrušov 44, 571 01 Staré Město 

u Moravské Třebové

www.kamnarstvidianovi.cz
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t V Květné se 
zrodila druhá 
dobová sušírna 
ovoce v České 
republice. Na 
omítaný valach 
sušírny přijde 
dřevěný kastl.

p u  Krůček po krůčku, šár po 
šáru se rodí krásná kamna. U těchto 
byla použita replika starých kachlí 
s dobovou patinou. Každá z nich je 
ručně vyrobena, nejsou tedy všechny 
dokonale stejné, ale právě díky tomu 
působí dobově a přirozeně.

u Pracovní „tým“ kamnářství Dianovi. Filip, Jana a malá Jada.

 Už je to uděláno, už je to hotovo. Může 
se zatopit a vařit marmeláda.






