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Ne všechny hlinné stavby vypadají jako salaš

Jako ilustraní píklad, jak dosáhnout souasného standardu pi rekonstrukci staveb
z nepálené hlíny, jsem si zvolila jeden nenápadný domek v Hevlín. Náhodou jsem
na nj narazila díky brigád. Na našem venkov se podobných stavení vyskytují
spousty, a proto analýza jeho nedostatk a možnosti vhodného postupu k jejich
odstranní mohou být šíeji uplatnitelné.
Domek je pízemní, s dispozicí ve tvaru „L“, zahradním kídlem s loubím a spoustou
hospodáských pístavk. Uliní zdobená fasáda napovídá, že byl postaven
pravdpodobn nkdy v 19. století. Nový pan majitel ho koupil s tím, že se jedná o
objekt z pálených cihel. To, že pevládajícím materiálem je nepálená cihla, poznal až
posléze. Pro necviené oko bývá nkdy problémem hlínu v konstrukci poznat, protože
objekty z ní se vizueln od tch cihelných nikterak neliší. Ostatn posu t sami podle
piložených fotografií.
Jelikož dm vykazoval adu poruch a nedostatk, nebyl vhodný k nasthování.
Nejprve bylo poteba provést stavebn technický przkum, který zjistí vlastnosti
konstrukcí a píiny poruch. Po nm pichází na adu statické zabezpeení a
následná adaptace na souasné standardy.
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Statickými poruchami a jejich zabezpeením se v tomto píspvku nebudu podrobnji
zabývat, staí nahlédnout do nkteré z publikací paní docentky Žabikové z FA VUT
Brno. Co však obnáší „rekonstrukce stavby na souasné standardy“? To bych na
následujících ádcích ráda vysvtlila.

Obrázek 1: Uliní fasáda se vstupem do objektu, obrácená na sever. Foto: Jana
Nováková

Obrázek 2: Pohled ze zahrady, fasáda orientována na jih. Foto: Jana Nováková,
Obrázek 3: Výez z uliní fasády. Foto: Jana Nováková
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Rekonstrukce stavby na souasné energetické standardy

V zahranií se setkáme s pojmem „retrofitting“. V podstat se jedná o to, jak
postupovat pi zmn staveb na souasný standard bydlení (nízkoenergetický,
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pasivní) bez píliš velkých zásah do typického charakteru domu. Patí sem
napíklad:
-

zateplení obývané obálky budovy vetn ešení tepelných most

-

výmna nebo úprava výplní otvor nevyhovujících tepeln-technickým
požadavkm

-

zmna technického vybavení dom (vytápní, ohev TUV, vzduchotechnika,
rozvody,...)

-

provení dalších možností úspor (vhodné zónování dispozice, orientace
místností ke svtovým stranám, využívání obnovitelných zdroj energie,
deš ové a šedé vody,...)

Vrátíme se nyní znovu k domku v Hevlín a na nm si ukážeme možnosti zlepšení.
2.1

Zateplení

Hlinné zdivo se vyznauje vysokou objemovou hmotností (cca 2000kg/m3), díky níž
má vysokou akumulaní schopnost. Tepeln izolaní vlastnosti jsou porovnatelné s
cihlou pálenou (souinitel tepelné vodivosti  = 0,26 až 0,53 W/m·K podle složení a
vlhkosti). Obvodové stny hlinných staveb bývají obvykle 300 až 600 mm široké.
V pípad hevlínského domu mají obvodové stny tlouš ku 600 mm. Jsou vyzdny
z nepálených cihel, v soklové ásti a ásten i ve štítech z cihel pálených. Tepelný
odpor R tchto konstrukcí (uvažujeme-li =0,26 W/m·K pro nepálenou cihlu) je tedy
pibližn 2,3 m2 K/W. Souinitel prostupu tepla U je tedy
0,43 W/m2K (piemž hraniní normová hodnota U pro stny je 0,15 W/m2K). Z toho
nám vyplývá, že chceme-li dosáhnout alespo limitních hodnot prostupu tepla,
musíme obvodové stny zateplit alespo 18 cm tlustou vrstvou tepelné izolace
(=0,041 W/m·K).
Už u staveb z konvenních stavebních materiál toto mže být problém. Hlinné
zdivo k tomu má navíc svá specifika, která situaci ješt více komplikují.
Více než u cihly pálené škodí hlinné konstrukci kondenzace vodní páry. Je tedy
poteba dosáhnout umístní rosného bodu až ve vrstv tepelné izolace a umožnit
odpaování vlhkosti mimo konstrukci do vnjšího prostedí. První požadavek lze splnit
dostatenou tlouš kou tepeln izolaní vrstvy umístnou z vnjší (tj.venkovní) strany
konstrukce. Pro splnní druhého je nezbytné použít difuzn otevené izolaní
materiály a finální prodyšnou omítku.
Máme-li k dispozici rovinný podklad, lze izolaní desky na fasádu pipevnit jako
kontaktní zateplovací systém. Desky se kotví pomocí hmoždinek/ kotev, protože
lepení difuzn uzavírá stnu. Pokud je povrch fasády nerovný, vyhneme se
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nákladnému vyrovnávání tím, že na fasádu osadíme a vyrovnáme svislý devný rošt.
Na rošt mechanicky upevníme devovláknité desky. Vzniklou mezeru mžeme
s výhodou použít na vedení rozvod (napíklad kabelových). Následn ji vyplníme
vláknitým tepeln izolaním materiálem. Vhodná je napíklad oví vlna, pazdeí nebo
sláma. Povrch stny ukoníme prodyšnou omítkou na nosii.
V nkterých pípadech lze použít izolace vkládané do devných rošt
(nap.z konopných rohoží). Skladba je do exteriéru ukonena vtranou vzduchovou
mezerou s devným nebo jiným obkladem. Podoba fasády se touto úpravou ale
výrazn mní.
Stejn tak izolace ze slamných balík se vkládá do roštu. Fasádu tvoí bu difuzn
otevená omítka nebo obklad. Zde hraje svou roli i tlouš ka kusového izolaního
materiálu (slamných balík). Stna nabývá v extrémním pípad tlouš ky až 110 cm,
což bývá nežádnoucí (nedostatený pesah stechy, hloubka otvor zhoršuje oslunní
místností, mní se proporce stavby).
Ve všech výše zmínných pípadech je teba na maximum omezit vlhkost konstrukce,
zejména v soklové ásti, a minimalizovat psobení odstikující vody. Jelikož jsou tyto
izolaní materiály vesms nasákavé, ztrácejí s rostoucí vlhkostí své izolaní
schopnosti a mohou degradovat.
Navrhovaný systém zateplení je teba vždy provit tepeln-technickým výpotem a
výpotem roní bilance zkondenzované vodní páry. Obojí dle SN 73 0540 tepelná
ochrana budov. Navržená skladba musí vyhovt podmínce GK < Gv, tzn. že množství
zkondenzované vodní páry musí být menší než množství vypaené vodní páry.
Zárove množství zkondenzované vodní páry Gk musí být menší nebo rovné
0,5kg/m2.rok.
Úpln nový problém se ped námi otvírá u staveb s hodnotnou historickou fasádou.
Sem by mohlo patit i hevlínské stavení. Má smysl pokoušet se v izolaní vrstv
replikovat zdobné prvky a lenní fasády? Nebo je lepší fasádu repasovat a užít
vnitního zateplení? Tím ale riskujeme následky kondenzace. Touto problematikou
se, podle mých dosavadních informací, v pípad hlinných staveb ješt nikdo
nezabýval. Což je také dvod, pro bych se jí, mimo jiné, ráda vnovala ve své
dizertaní práci.
Se zateplováním nelze skonit u obvodových stn. Nezbytná je dkladná tepelná
izolace povrchu celého obývaného prostoru. To znamená obvodových stn, podlah
na zemin, stropu nad sklepem, stropu nad vytápnou místností, stropu a pípadn
krovu u obytného podkroví. Pozornost je teba vnovat detailm - minimalizovat
tepelné mosty (nezapomenout napíklad na izolaci ostní oken) a netsnosti.
Vzhledem k pírodnímu charakteru hlinných staveb pipadají na prvním míst
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v úvahu materiály na pírodní bázi, jako je nap. izolace z konopí, lnu, oví vlny,
devité vlny, korek nebo sláma.
Hevlínský objekt je ásten podsklepený, sklep je však natolik nízký (cca 160cm), že
zateplení stropu nelze ešit pidáním izolace zespodu. V úvahu pipadá vložení
izolaní vrstvy do souvrství podlahy prostoru nad ním, která by se tak jako tak musela
provést nov. Opt je teba zamezit vlivu vlhkosti - vyešit otázku spojitého napojení
hydroizolace podlah a stn, pípadn odvtrávání podlah. Druhou, složitjší možností,
která však zvýší užitnou hodnotu sklepního prostoru a umožní zateplení jeho stropu,
je prohloubení vetn podezdní základ. V obou pípadech je nezbytné zajistit
odvtrávání sklepa.
Sondy odhalily, že ve vtší ásti objektu je devná podlaha uložená na trámech
v hlinném zásypu. Nijak není zabránno šíení vlhkosti. Aby nedošlo ke zvýšení
úrovn podlahy, bylo by teba stávající zásyp a trámy odstranit, zajistit odvtrávání
vlhkosti nebo zamezit jejímu vzlínání a doplnit tepeln izolaní vrstvu. Opt platí výše
zmínná pravidla pro výbr izolaního materiálu – ml by být dostaten únosný,
dostaten nadimenzovaný a difuzn otevený.
Stropy objektu jsou devné trámové, otevené do podhledu, nad chodbou povalové.
Pda je v souasnosti nevyužívaná, její povrch tvoí hlinná mazanina. S výhodou je
možné využít zámru majitele rozšíit v budoucnu obytný prostor do podkroví a
tepeln izolaní rovinu vytvoit v úrovni stešního plášt - budoucích stn a stropu
obytných místností. V opaném pípad, kdy by pda zstala nevyužívána, bylo by
nutné zaizolovat stropy. Nejjednodušším ešením se jeví volné rozmístní tepeln
izolaního materiálu, nap. slámy, na podlahu pdy. Tak to ostatn bývalo v dobách,
kdy byl dm postaven a pda sloužila uskladnní úrody. Zateplovat stropy zespoda
se v tomto pípad nejeví jako vhodné, jelikož by došlo k zakrytí nosných trám, které
sice nejsou nikterak zdobené, pesto dotváí typickou podobu interiéru. Nehled na
možnost kondenzace vlhkosti a následného trouchnivní devných prvk.
2.2

Výpln otvor

Velké tepelné ztráty zkoumaného objektu zpsobují souasné výpln otvor. Okna
jsou kastlová. Nkterá z nich v prbhu asu pišla o svá vnitní kídla. Vtšina je
v pomrn dobrém technickém stavu, ovšem netsní, nátr je oprýskaný, nkterá
skla popraskaná. Stávající zpsob zasklení nemá dostatený tepelný odpor. Jak se
vypoádat s úpravou nebo výmnou za výpln kvalitnjší? Jaký postup zvolit?
V prvé ad je teba myslet na to, že proporce a lenní výplní otvor jsou výraznými
prvky charakteru domu. Tvoí typickou podobu zejména uliní fasády. Druhým
argumentem pro zachování a úpravu stávajících oken jsou tepeln-technické
vlastnosti. Standardní dvojitá okna mají prostup tepla cca 2,8 W/m2.K (tedy zhruba
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dvakrát vyšší než nové okno zasklené dnes bžným zasklením s U=1,1 W/m2.K). Po
pesklení vnjšího okna izolaním dvojsklem s U=1,1 W/m2.K získáme okno s
celkovým prostupem tepla podobným nejlepšímu eurooknu na eském trhu (tedy
okolo 1,0 W/m2.K).
Pi celkové repasi nesmíme zapomenout na dkladné utsnní vnitních kídel, aby
nedocházelo k pronikání vlhího interiérového vzduchu do meziokenního prostoru a
následnému vysrážení vlhkosti na skle vnjších oken. Pi tlouš ce stny 60 cm (30
cm široké špalety oken) vzniká mezi kídly dostaten velký prostor využitelný
napíklad pro clonní meziokenními žaluziemi nebo zelení. Je sice mén úinné, než
použití vnjších žaluzií, ale zato narozdíl od nich výrazn nemní charakter domu.
Ne ve všech pípadech lze zachovat stávající okna. V pípad jednoduchých nebo
zdvojených oken bývá vhodnjší výmna celých oken, protože samotný rám má
nevyhovující tepeln technické parametry. Stejn tak v pípad, kdy jsou stávající
kastlová okna už píliš požkozena. Na majiteli (a jeho finanních možnostech) je, zda
se pi výbru nových výplní bude držet pírodního materiálu, což by jist u takovéto
stavby bylo vhodnjší. V každém pípad by ml zvážit vhodnost lenní a hloubku
umístní oken ve fasád.
2.3

Technické vybavení

Dm v Hevlín byl vytápn pouze pomocí dvou malých kamen na pevná paliva, na
nichž pvodní majitel zejm i vail. Vodu bral ze studn, záchod zídil suchý na
dvoe. Je tedy nutné zvážit možnosti nového technického vybavení. Následující ádky
lze aplikovat i na jiné stavby, než pouze hlinné.
Pokud rozbor prokáže, že je voda ve studni dostaten kvalitní, lze ji novými rozvody
rozvést po dom. Zejména tam, kde je poteba pitné vody. Objekt má pomrn velkou
plochu stech, takže na praní, koupání, mytí nádobí nebo zalévání lze využít
srážkovou vodu jímanou do zvláštní nádrže a odtud rozvedenou do míst spoteby.
Šedou vodu lze dále využívat na splachování WC. Na jižn orientovanou stešní
plochu lze umístit solární kolektory, které pomohou s ohevem teplé užitkové vody.
Další úspory pinese užití alternativních zdroj energie na vytápní, elektrospotebi
energetické tídy A nebo lepší. Na vytápní hlinného objektu objektu je vhodná nap.
masivní hlinná pec s velkou akumulaní hmotou. Alternativou mže být stnové
vytápní osazené pod hlinné omítky nebo podlahové topení. Obecn lze íci, že
vhodnjší jsou systémy, které ke svému provozu nevyužívají velké množství vody.
Energetickým ztrátám zamezí i efektivní vtrání. Mlo by být pravidelné a krátkodobé.
Vhodné je i ízené vtrání se zptným využitím tepla. Podmínkou vysoké úinnosti je
zajištní tsnosti stavby, aby nedocházelo k pisávání vzduchu z venkovního
prostedí netsnostmi konstrukce. Nezbytné je dsledn ešit veškeré detaily, jako je
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nap. vyvedení digestoe (doporuuje se uhlíková, která dostaten zachytí pachy a
mastnotu, vlhkost je odvedena pomocí ízeného vtrání).
2.4

Další možnosti úspor

Pi návrhu dispoziního ešení nového využití objektu je na zváženou vhodné
zónování prostor a pizpsobení využití místností podle orientace ke svtovým
stranám.
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Závrem

Jsou dva nejvtší nepátelé hlinných staveb – voda a lovk, který si neuvdomuje
jejich hodnoty. Aby bylo možné využívat výhod plynoucích z použití hlíny
v konstrukcích (nap. pozitivní vliv na zdraví obyvatel díky regulaci vzdušné vlhkosti,
estetické hodnoty,...) a zárove konfortu moderního bydlení, je teba stávající objekty
zmodernizovat pi zachování jejich hodnot a pozitivních vlastností. K tomu jsou
poteba pomrn hluboké znalosti. Výzkumu v oblasti rekonstrukcí staveb
z pírodních materiál (konkrétn nepálené hlíny) na souasné energetické
standardy zatím (alespo u nás v eské republice) nebyla vnována dostatená
pozornost. Proto bych se jím ráda zabývala ve své další práci.
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