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6 zásad správného topení v kostce 
 

Při zatopení v krbu můžeme ovlivnit 
v podstatě jen dvě věci – kvalitu paliva a 
přívod vzduchu. Jak tedy efektivně topit? 
 
1. Nejdůležitější parametr je bezesporu výběr 
dřeva. (výhody měkkého a tvrdého najdete 
v článku Jak správně topit III. - S čím nejlépe 
zatopit aneb není dřevo jako dřevo). Ideální je 
kombinovat oba typy dřeva a hoření podpořit 
např. dřevěnými briketami. 
 
2. Zvýšenou pozornost věnujte vlhkosti 
dřeva. Ta by měla být ideálně do 20%. Platí, 
že čím více vody dřevo obsahuje, tím menší je 
účinnost. Vysušené dřevo má tak 

několikanásobně větší výhřevnost než dřevo 
čerstvé. Optimální doba vysoušení je 2 až 4 roky. 
 
Nikdy netopte mokrým dřevem – tvoří jej z poloviny voda, takže špatně hoří, kouř zapáchá, 
dům nevytopí, a navíc může krb nevratně poškodit.  
 
Jak správně vysušit dřevo? Dřevo zpracujte na polínka co možná nejdříve po vytěžení, nechte 
venku a překryjte pouze seshora plachtou proti sněhu a dešti. Správná cirkulace vzduchu je 
nejlepší prevencí proti množení plísní a zaručí kvalitní proschnutí. 
 
3. Při skladování dřeva nedělejte zbytečně velké zásoby poblíž krbu – dochází k přesoušení a 
dřevo ztrácí na výhřevnosti (rychleji shoří). 
 
4. Na roztopení v krbu jsou oblíbené třísky ze smrku nebo jedle, postavíme z nich pyramidu a 
s pomocí tuhého podpalovače zapálíme. V případě nouze si vystačíme se starými dobrými 
novinami. Další typy na roztápění najdete v článku Jak správně topit I. – Rozdělání ohně.  
 
5. Nyní přichází ke slovu nastavit správný přívod vzduchu, který regulujeme pomocí 
regulačního prvku. Regulace se provádí buď ručně podle návodu výrobce krbové vložky 
(vyžaduje vaši přítomnost a zkušenosti, musíte zkrátka být u krbu ve správný čas) nebo 
pohodlnějším způsobem je nainstalovaná automatická 
regulace hoření, kdy si systém sám dávkuje vzduch dle potřeby.  
 
6. Nenechte se zmást pocitem, že čím více dřeva do krbu dáte, 
tím více a lépe bude hořet. Dojde pouze k tomu, že nevyužité 
teplo doslova vyletí komínem. Přikládejte tedy pouze 
doporučené množství výrobcem – pouze tak dosáhnete 
maximálního účinku. Více v článku Jak správně dopit II. – Kdy 
přikládat.  
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