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Úvod
Diela ľudového staviteľstva sú jedným z najohrozenejších prejavov našej stavebnej kultúry. Sú zviazané
so spôsobom obrábania pôdy a života na vidieku, ktorý postupne upadá do zabudnutia a zároveň boli
postavené z netrvácnych organických, dnes by sme povedali ekologických materiálov, ako na sucho
kladený kameň, hlina, okresávané drevo, slama či šindeľ. Ľudové staviteľstvo je pre nás v mnohom
inšpiratívne, avšak ako prvé padlo za obeť spoločenským zmenám, ktoré sa prejavovali v urbanizme,
v používaní nových stavebných materiálov, v nových nárokoch na kultúru bývania. Tento trend po roku
1989 ešte akceleroval otvorením stavebného trhu novým výrobkom a materiálom, ako aj ešte väčšou
migráciou obyvateľov z vidieckeho prostredia do miest. Časť objektov ľudového staviteľstva prežila
ako víkendové chalupy mestských obyvateľov. V tejto príručke by sme chceli upozorniť na najčastejšie
poruchy a problémy spojené s údržbou alebo absenciou údržby ľudových stavieb, ako aj s ich
základnými stavebnými a materiálovými prvkami. Pokúsime sa rehabilitovať viaceré tradičné techniky,
ktoré pomaly upadajú do zabudnutia. Tieto stavebné postupy boli preverené stáročiami tradície
bývania v Karpatskom oblúku, každodenného kontaktu s prírodnými materiálmi, ktoré viedlo
k technicky dômyselným, výtvarne krásnym a ekologicky „čistým“ riešeniam.

Na štítoch domov sa prejavovala výtvarná
kultúra regiónu a mnohé symboly
(foto Ing. arch. Andrej Ivan)

Profilovaná hlavica podopierajúca stropný trám,
inšpirovaná zdrojmi zo „slohovej“ architektúry,
meštianskej architektúry alebo kaštieľov
(foto Ing. arch. Andrej Ivan)
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Právny rámec
Údržba stavieb a kultúrnych pamiatok je zmieňovaná predovšetkým
v „stavebnom“ a „pamiatkovom zákone“.
Ohlasovacia povinnosť sa podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vyžaduje pri stavebných úpravách, ktorými
sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob
užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti; pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť
stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých
udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je
potrebné ani ohlásenie, sú najmä opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny, výmena odkvapových
žľabov a podobne. Výnimkou však tvoria kultúrne pamiatky, pri údržbe ktorých je potrebné postupovať
v zmysle „pamiatkového zákona“. § 32 Obnova kultúrnej pamiatky a úprava nehnuteľnosti (1) Obnova
kultúrnej pamiatky (ďalej len „obnova“) podľa tohto zákona je súbor špecializovaných umeleckoremeselných činností) a iných odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava,
adaptácia alebo rekonštrukcia kultúrnej pamiatky alebo jej časti s cieľom zachovať jej pamiatkové
hodnoty. Obnovou na účely tohto zákona sa rozumejú aj činnosti, ktoré nepodliehajú ohláseniu ani
povoleniu podľa osobitného predpisu. (2) Pred začatím obnovy je vlastník kultúrnej pamiatky povinný
krajskému pamiatkovému úradu predložiť žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy.
Hranica toho, ktoré práce je možné vykonávať na kultúrnych pamiatkach nie je v zákone úplne
presne stanovená. Snahou zákonodarcov bolo ochrániť všetky, aj zatiaľ skryté pamiatkové hodnoty
(napr. nástenné maľby skryté pod mladšími nátermi), preto je rozsah udržiavacích prác vyžadujúcich
komunikáciu s príslušným krajským úradom veľmi široký. V praxi je dôležité riadiť sa zdravým rozumom
a komunikovať s krajským pamiatkovým úradom v prípadoch, keď zasahujeme do stavebnej podstaty
konštrukcií a meníme ich vonkajší vzhľad. Ešte pred spracovaním písomnej žiadosti, ale aj počas celého
procesu, odporúčame zámer konzultovať.
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Okolie ľudových stavieb
Pre ľudové stavby bolo v čase ich vzniku typické prírodné alebo mierne upravené prostredie
zatrávnených, hlinených, čiastočne dláždených plôch, napr. okrúhliakmi alebo štetovnicovými povrchmi.
Postupnou stratou hospodárskej funkcie a úpravou komunikácií sa menila aj konfigurácia terénu
a smerovanie dažďových vôd. V minulosti sa s nerovným terénom alebo hrozbou podmáčania ľudové
stavby vyrovnávali podmurovkou, prípadne pivnicou, ktorá vytvorila potrebnú rovinu pre prízemie,
chránenú od povrchových vôd. Časté bývali aj solitérne stromy alebo kvetinové záhony či malé
záhradky. Obdobne ako pri iných historických stavbách, navýšením terénu predovšetkým cestných
komunikácií, dochádza často k stekaniu veľkého množstva dažďových vôd ku základom, ktoré sú
v prípade ľudových stavieb väčšinou plytké, k podmáčaniu terénu prípadne zavĺhaniu muriva.
Všeobecnou zásadou zlepšenia stavu je snaha odviesť vodu čo najďalej od stavby a obdobne spádovať
terén smerom od stavby. Sporné môže byť použitie odkvapových žľabov a zvodov, ktoré v minulosti
neboli spravidla na týchto stavbách používané. Kompromisom sú pri dreveniciach esteticky vhodnejšie
drevené žľaby. V bezprostrednom okolí stavby by sa nemali používať nepriedušné betónové plochy,
ktoré napomáhajú vzlínaniu vody do muriva. Riešením môže byť aj oddelenie zelene prírodnejšou
úpravou nepravidelným dláždením plochými kameňmi a podobne. Pri pozornejšom prieskume pod
terénom, napríklad v okolí hospodárskych stavieb (maštale), môžeme odhaliť aj pôvodné „rigoly“.

Najčastejšie poruchy
Okrem spádovania smerom ku stavbe, môžu byť problémy skryté aj pod povrchom, napr. bývalé
výkopy, ktoré môžu v zvýšenej miere zberať vlhkosť, obdobne štrkové jamy, ktoré môžu byť zdrojom
zvýšenej vlhkosti. Obvodové steny by nemali byť v priamom kontakte s terénom (so zeminou). Zemina
môže obsahovať aj zvyšky agresívnych chemikálií ako pozostatkov hospodárskej funkcie z minulosti.
Vzrastlé stromy v tesnej blízkosti stavby môžu poškodzovať strechu aj základy. Pri rozštiepení alebo
vyvrátení stromu hrozí aj vážnejšie poškodenie, koreňový systém zase narúša základové murivo.
Biologický odpad zo stromu na strechu, pokiaľ nie je čistená, vytvára vrstvu nánosov, ktorá urýchľuje
degradáciu krytiny. V prípade zanedbania stavby sa dreviny vyskytujú aj v žľaboch a neudržiavaný trávny
porast neprospieva obvodovým stenám.
Správne zásady

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dostatočná vzdialenosť vzrastlej zelene a údržba trávnatých plôch

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

spádovanie terénu smerom od objektu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

odvod dažďovej vody zo striech čo najďalej od pamiatky, najlepšie do dažďovej
kanalizácie alebo trativodov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

odvod prívalovej povrchovej vody rigolmi vzdialenými od základov

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

používanie priedušných povrchov v kontakte s murivom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

realizácia drenáží čo najďalej od základov (dôležitá je vzdialenosť vyplývajúca
z uhla zbierania vody do drenáže) a ich pravidelná kontrola

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Príručka pre údržbu objektov ľudového staviteľstva

5

Nahromadenie odpadu za objektom senníka
spôsobuje kumuláciu vlhkosti a hnitie zrubovej
konštrukcie, Vlkolínec (foto Ing. arch.
Boris Hochel)

Odkopanie zasypaných trámov na úroveň
podmurovky, Vlkolínec (foto Ing. arch.
Boris Hochel)

„Objavenie“ pôvodného vodného rigolu
a jeho opätovné sprevádzkovanie, Chyžné
(foto Mgr. Ivan Farárik)

Vykopanie rigola pre odtok
povrchovej vody, Vlkolínec
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Pohľad na odkrytý a vyčistený otvor
z vonkajšej strany, Chyžné
(foto Mgr. Ivan Farárik)
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Základy a podmurovky
Ľudové stavby bývali zakladané plytko. Na rovnom teréne boli dôležité predovšetkým kamene pod
rohovými spojmi. Na šikmom teréne bývali podmurovky výraznejšie, rozdiel v teréne sa využíval na malú
pivnicu. Priestor medzi kameňmi sa vymazával hlinou, resp. vypĺňal drobnými plochými kameňmi.
Na sucho kladené ploché kamene sú staticky stabilné v troch bodoch. Funkcia podmurovky bola statická
v rohoch, pod trámami bola výplňová, bránila priechodu hlodavcov a porastu do stavby, respektíve
izolovala drevo od zemnej vlhkosti. Obdobne ako pri iných historických stavbách, pokles základov
a podzákladia súvisí s vodným režimom okolia stavby. V súčasnosti sa stavby zakladajú do nezámrznej
hĺbky. V prípade opravy staršieho základu postupujeme po striedavých úsekoch, aby sme neohrozili
stabilitu stavby. Úroveň podmurovky nie je v rovnakej výške! Pozdĺžne trámy sú pri zrubových stavbách
o polovicu svojej výšky nižšie ako priečne (rohový zámok).1

Omietnutná podmurovka zrubového domu
využíva terénny sklon na malú pivnicu.
Vyšné Repaše (foto Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.)

1
Pešta, J.,
Rekonstrukce
roubených staveb.
Grada, Praha 2013,
s.148
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Konštrukčné typy ľudových stavieb
Údržba ľudových stavieb závisí od ich konštrukčného typu a materiálového vyhotovenia. Konštrukcie
a materiál sa volili podľa klimatických podmienok, dostupnosti prírodných zdrojov a v neposlednom
rade podľa lokálnej tradície. Známe sú napríklad mapy výskytu hlinených stavieb na Slovensku, ktoré
pokrývajú južné regióny a zrubové stavby v severných regiónoch, pričom na pomyslenom strede sa
používali obidve techniky. Obdobné platí pre požitie šindľa a slamenej krytiny. Viaceré typy konštrukcií
siahajú tradíciou až do praveku, napr. delenie steny na nosnú rámovú konštrukciu a výplň z horizontálne
kladených fošní klinovito zapadajúcich do seba. V princípe sa konštrukcie môžu rozdeliť na nosné steny
(zrubové, murované) a na systém delenia konštrukcie na rám a výplň (stĺpikové, rámové, hrázdené).
Z hľadiska poškodení a údržby je však dôležitejší samotný stavebný materiál, z ktorého je stavba
vyhotovená. Podľa tohto hĺadiska budeme ďalej pokračovať.

Drevo a poškodenia dreva
Drevo patrí k najdostupnejším, ľahko opracovateľným prírodným materiálom. Jeho dostupnosť
a vhodnosť pre stavebné účely prevažuje aj nad negatívami ako je horľavosť, alebo podliehanie
biologickému rozpadu. Používalo sa predovšetkým rovné, ľahko opracovateľné ihličnaté drevo, jedľa,
červený smrek a smrek. Listnaté drevo sa opracovávalo ťažšie (musí sa opracovávať čerstvé) a nebolo
dostatočne rovné, využívalo sa predovšetkým v južných regiónoch, prípadne na najviac namáhané prvky
a na interiérový nábytok. Drevo sa ťažilo prevažne v zime a vyberalo sa na konkrétny účel. Drevo sa až
do 20. storočia opracovávalo ručne kresaním, štiepaním a ručným hobľovaním, postupne sa zavádzali
gátre na pílenie. Dôležité je rovnomerné vysychanie dreva, najlepšie v chránenom priestore s podobnou
vlhkosťou požadovanej vlhkosti pri jeho použití.
Impregnácia dreva

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mieru poškodenia je potrebné citlivo zvážiť a podľa toho sa rozhodnúť prvok buď ponechať
a impregnovať alebo nahradiť novým.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základné očistenie dreva kartáčom, handrou, priemyselným vysávačom, môže sa čistiť aj navlhko.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tradičná impregnácia bývala jednoduchým vápenným náterom alebo ľanovým olejom.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súčasné prostriedky (napr. Lignofix, Bochemit, Boronit) zabraňujú uchyteniu sa húb (fungicídne)
a prieniku lariev drevokazného hmyzu (insekticídne), miera penetrácie je však pri náteroch
štetcom nízka. Mali by sa používať bezfarebné nátery, podľa odporúčaní výrobcom určené do
exteriéru alebo interiéru. Pokiaľ drevo nie je trvalo vystavené vlhkosti, vydrží aj nechránené
chemickým náterom. V minulosti väčšina drevených prvkov nebola natieraná. Použitie chemických
látok závisí aj od celkového prístupu majiteľa k tradičným ekologickým metódam a podobne.
Možné sú obidva spôsoby.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výraznejšie poškodené miesto, pokiaľ to neohrozuje statiku, alebo nie je pohľadovo exponované,
je potrebné okresať sekerou po zdravé drevo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V prípade väčších poškodení, predovšetkým koncov trámov, spojov, záhlaví a podobne,
používame tzv. protézy alebo pri menšom rozsahu plomby.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Príručka pre údržbu objektov ľudového staviteľstva
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plomby vyrezávame a fixujeme do starého prvku ich tvarom, upevňujeme drevenými kolíkmi,
prípadne lepidlom na drevo. Pri protézach používame najčastejšie šikmé plátovanie a zámky.
Istíme obdobne kolíkmi alebo kovovými svorníkmi. Ak chceme vizuálne maskovať kovové prvky,
prekrývame ich drevenými štupľami. Nové prvky prispôsobujeme pôvodným.2 V prípade nových
prvkov väčších rozmerov je potrebné tieto mierne predimenzovať, z dôvodu zmršťovania dreva
po vyschnutí. Pri výmene trámov je nevyhnutné hornú stavbu dôkladne podoprieť na viacerých
miestach, postupovať pomaly a opatrne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výkvety solí na latách v krove, Košice
(foto Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.)

Drevokaz slizivý „drevomorka domáca“ je
v našich podmienkach najagresívnejšia huba,
ktorá spôsobuje nenávratné a rozsiahle
poškodenia predovšetkým drevených konštrukcií,
Holíč (foto Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.)

2
Pešta, J.,
Rekonstrukce
roubených staveb.
Grada, Praha 2013,
s.141
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Zrubové stavby
Sú najčastejším konštrukčným typom, predovšetkým na strednom a severnom Slovensku. Na ich stavbu
bolo najvhodnejšie rovné drevo z ihličnanov, ale napríklad na hospodárske stavby, sa mohlo použiť
aj tvrdé drevo. Spoje zrubovej konštrukcie sú sústredené v rohových zámkoch. Samotné drevo môže
zostať vo forme guliačov či polguliačov, môže byť mierne hranené, alebo úplne opracované do formy
štvorcového, prípadne obdĺžnikového prierezu. V prípade kvalitného tesárskeho opracovania sú trámy
na sebe položené aj pozdĺž celej horizontálnej škáry.3
Trámy sú v rohoch z dôvodu zamedzenia ich rozídenia viazané zámkami. Zámky môžu byť hladké, na
rybinu, na vonkajší zámok alebo na vnútorný zámok. Do základového venca prvých trámov sa čapovali
vertikálne stojky dverných vstupov, obdobne sa vertikálne stojky použili pre okenné otvory. Nad ne sa
položil spoločný trám. Stropné trámy sa kládli priečne na zrub, steny zrubu však ešte pokračovali dvoma
radmi nad stropnými trámami.4 Konce trámov v rohoch mohli prečnievať.

Najčastejšie poruchy
- odhnité spodné a horné trámy5

Najkritickejšie miesta drevenej konštrukcie
sú v styku so snehom, resp. vodou a v oslabených
miestach spojov, Pribylina (foto Ing. arch.
Pavol Ižvolt, PhD.)

Výmena spodného trámu
3
Pešta, J.,
Rekonstrukce
roubených staveb.
Grada, Praha 2013,
s.15
4
Benža, M., In: www.
ludovakultura.sk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. vybratie odhnitého spodného brvna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. výroba zámku podľa predlohy na pôvodnom dreve

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. vkladanie nového brvna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5
Postup pre projekt
Pro Monumenta
spracoval Ing.arch.
Boris Hochel
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postup

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

reťazou zviažeme tú časť steny, ktorá je nad brvnom, ktoré chceme vymieňať

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

heverom začneme dvíhať stenu. Zaprieme ho do trámov, ktoré presahujú roh stavby. Sú zväčša na
vrchu steny, preto na hever upevníme drevo potrebnej dĺžky. Po nadvihnutí podložíme vzniknutý
manipulačný otvor, aby sme mohli vybrať hever a použiť ho na druhom rohu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vyberieme poškodené brvno a ak je to možné použijeme ho ako predlohu pre výrobu nového
brvna, môžeme použiť jeho dĺžku, miesta a tvar zámkov a rybín

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

následne vložíme nové brvno do steny a heverom spustíme stavbu do pôvodnej polohy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stav po vybratí spodného brvna, Kysuce
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Dvíhanie brvna heverom, Kysuce
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Fotografia z archívu
Ing. Vladimíra
Kohúta,
publikovaná
so súhlasom autora
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Dvíhanie celej konštrukcie stojkou a heverom,
Kysuce (foto Ing. arch. Boris Hochel)

Vkladanie nového opracovaného prvku, Kysuce
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Detailný pohľad na vkladanie opracovaného
brvna do spodného zámku, Vlkolínec
(foto Ing. arch. Boris Hochel)
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Pohľad zvnútra zrubu
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Odhnitý trám v strede steny, Vlkolínec
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Podopretie zrubu po vybratí trámu priečnym
vloženým brvnom, Vlkolínec
(foto Ing. arch. Boris Hochel)
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Dvíhanie zrubu heverom, Vlkolínec
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Opracovanie zámku trámového venca, Vlkolínec
(foto Mgr. Ivan Farárik)

Opracovanie zámku trámového venca, Vlkolínec
(foto Mgr. Ivan Farárik)
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Kombinácia starých a nových brvien v nároží
(foto Mgr. Ivan Farárik)

Opätovné poskladanie zrubu, Vlkolínec
(foto Mgr. Ivan Farárik)

Opätovné poskladanie zrubu, Vlkolínec
(foto Mgr. Ivan Farárik)
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Hlinené stavby6
Hlina ako stavebný materiál sprevádza ľudstvo celou jeho históriou.
Hlina vznikla zvetrávaním hornín. U nás sa vyskytuje v hojnom množstve pod povrchom humusu.
Získavala sa buď ťažbou z dedinských hlinísk, alebo sa použila hlina priamo z miesta, na ktorom
prebiehala výstavba domu. Hlina obsahuje íl, prach, piesok a niekedy aj štrk. Spojivom hliny je íl.
Hlina pridaním vody naberá na elasticite a vysychaním tvrdne, takže pri tvrdnutí nedochádza
k chemickým reakciám (ako pri vápne a cemente). Vďaka tomu sa dá stále recyklovať a nestráca pri tom
svoje vlastnosti. Ďalšou zaujímavou vlastnosťou hliny je to, že dokáže pomerne rýchlo absorbovať
a znova odovzdávať vzdušnú vlhkosť, čo sa využíva na vylepšenie kvality vnútorného prostredia aj
v novostavbách. Okrem toho má schopnosť absorbcie škodlivín z ovzdušia. Nie je toxická ani dráždivá,
takže sa dá spracovávať a nanášať aj holými rukami bez ochranných prostriedkov.
Okrem celého radu výhod má hlina ako materiál samozrejme aj svoje nedostatky. Hlavným je fakt, že
hlina neodoláva priamemu pôsobeniu vody a vlhkosti – po namočení stráca pevnosť, je vodorozpustná.
V tradičnej architektúre bola vonkajšia hlinená omietka chránená vápenným náterom a presahom
strechy.
Menej významné nedostatky spočívajú v jej nižšej mechanickej odolnosti, ak sa používa ako finálna
povrchová úprava, a tiež treba počítať s obmedzenou farebnou škálou, keďže hlina sa v prírode
vyskytuje iba v niektorých odtieňoch (biela, sivá, čierna, hnedá, olivová zelená, červená, žltá a ich
kombinácie).

Mapa hlinených techník na Slovensku
(vypracoval Ing.arch. Boris Hochel)

6
Túto kapitolu
pre projekt
Pro Monumenta
spracoval Ing.
arch. Boris
Hochel. O hline
sa zmieňujeme
aj v častiach
venovaných
úprave škár
zrubu a hlineným
omietkam.
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Dom z nepálených tehál na Myjave
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Lom na hlinu rôznych farieb na Morave
(foto Ing. arch. Boris Hochel)
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Hlina je dostatočne pevná aj na nosné konštrukcie, je nehorľavá, ľahko dostupná a schopná spríjemniť
obytné prostredie. Schopnosť pracovať s vlhkosťou z nej robí veľmi vhodný materiál do interiérov.
Rozmanitosť hlinených techník je daná miestnymi prírodnými podmienkami a dostupnými materiálmi.
Hlina bola v rôznej miere používaná takmer všade, keďže jej zdroje je možné nájsť veľmi ľahko.
V nížinatých a južnejších oblastiach sa stavali z hliny celé domy, od nosných stien cez priečky, omietky,
podlahy, pece, komíny (tie časti, ktoré boli pod strechou) a dokonca sa používala aj na zaklenutie
menších rozponov (v tzv. čiernej alebo dymnej kuchyni). Steny mohli byť nabíjané, nakladané, murovali
sa z hlinených váľkov, alebo tehál, prípadne sa hlina kombinovala s výpletom. V záplavových oblastiach
sa robila podmurovka z kameňa, alebo pálených tehál. V severných a vyššie položených oblastiach bola
hlina doplnkovým materiálom. Využívala sa ako malta na murovanie kamenných stien, na výplň škár
medzi drevom alebo ako hlinená omietka a hlinená mazanina na drevenom strope. V dreveniciach bola
hlina používaná aj ako protipožiarna ochrana.

Hlina na zrubovej stene
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Vápenný náter na omietke z ílovej hliny
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

V minulosti sa hlina používala ako lacný a všeobecne dostupný materiál, jej spracovanie bývalo
pomerne hrubé. Povrch hlinených stien sa ošetroval vápenným náterom, ako pohľadový materiál sa
hlina uplatnila snáď len v prípade dlážky, a aj to skôr z praktických, než estetických dôvodov.
Ako výstuž hlinených zmesí sa používali obilné plevy alebo nasekaná slama, pri podlahách sa hlina
miešala aj s kravským trusom. V súčasných stavbách je bežné, že je hlina použitá ako finálna povrchová
úprava a jej kvalitnému remeselnému spracovaniu sa venuje veľká pozornosť.

Príručka pre údržbu objektov ľudového staviteľstva
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Tradičné hlinené techniky na Slovensku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„nabíjanica“ – hlinená zmes sa nabíjala do posuvného debnenia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nakladaná hlina (lepenica) – zmes hliny a slamy sa nakladala vidlami a stena sa potom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------osekala rýľom, otvory sa vysekávali do hotovej steny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

omazávanie vypletanej steny – stena z prútia alebo rákosu sa omazávala hlinenou kašou

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nepálené, na slnku sušené tehly alebo váľky – murovalo sa ako z klasických tehál, ale na hlinenú
maltu (v ideálnom prípade bola stena po vysušení takmer monolitná)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iné hlinené techniky: hlinená omietka, hlinené pôjdovky a hlinená mazanina na povale, hlinou
omazávaná (napúšťanie riedkou hlinou) slamená strešná krytina na habánskych domoch, hlinená
podlaha

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domy z nabíjaných stien v okolí Nového Mesta
nad Váhom (foto Ing. arch. Boris Hochel)

Vypletaná a hlinou omietaná štítová stena,
južné Slovensko
(foto Ing. arch. Boris Hochel)
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Bošáca
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

nepálené tehly z 19. stor., Vištuk a moderné
nevypálené tehly z tehelne Gbely
(foto Ing. arch. Boris Hochel)
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Nabíjaná stena
„Kompaktná stena, ktorá vzniká nabíjaním vlhkej hliny do posuvného debnenia. Obvodové múry
i priečky stavby o hrúbke 50-70 cm sa budovali naraz. Základy pod nabíjanú stenu boli tiež z ubitej
zeme, na ktorú bezprostredne nadväzovala stena. Do rohov a spojov stien sa na viazanie a spevnenie
vkladalo raždie. Otvory pre okná a dvere sa vysekali až po dokončení celej stavby. Steny hotovej stavby
sa vyrovnali a omazali redšou hlinou. Stavba musela byť po dokončení rýchlo zakrytá strechou, aby ju
nepoškodil dážď. Technika nabíjania stien sa vyskytovala len v Podunajskej oblasti. Ojedinele sa udržala
až do 1. polovice 20. storočia, keď ju vystriedala murovaná konštrukcia z nepálenej alebo pálenej tehly.“ 7

Nabíjaná stena, Malá Čalomija, okr. Veľký
Krtíš, (foto Ján Botík, Archív negatívov Ústavu
etnológie SAV v Bratislave)

Vykladaná stena

7
Benža, M., In: www.
ludovakultura.sk

„Stena, ktorá vzniká postupným nakladaním vrstiev premiesenej hliny bez debnenia. Hlina potrebná na
stavbu sa nakopala buď priamo na stavenisku alebo v hliníku v chotári obce. Na stavenisku sa rozhrnula
a poliala vodou. Súčasne sa do nej pridali plevy a nasekaná slama, ktoré mali po vyschnutí zabezpečiť
väčšiu súdržnosť steny. Následne sa šliapaním ľuďmi alebo dobytkom dobre vymiesila. Vykladané steny
nemali základy, hlina sa vidlami kládla priamo na očistený a vyrovnaný terén. Obvodové múry i priečky
stavby o hrúbke 60-80 cm sa budovali naraz, v troch etapách po asi 80 cm vysokých vrstvách, ktoré sa
nechali preschnúť. Do rohov a spojov stien sa na viazanie a spevnenie vkladalo raždie. Otvory na okná
a dvere sa buď vynechali počas budovania, alebo sa vysekali dodatočne, po dokončení celej stavby.
Hotové steny boli nerovné a strapaté, preto sa museli osekaním vyrovnať a omazať redšou hlinou.
Až po dôkladnom vyschnutí celej stavby ju bolo možné zakryť strechou. Technika nabíjania stien sa
vyskytovala len v Podunajskej oblasti. Ide o veľmi archaickú techniku, ktorá sa ojedinele udržala až do
1. polovice 20. storočia, keď ju vystriedala murovaná konštrukcia z nepálenej alebo pálenej tehly.“ 8

8
Benža, M., In:www.
ludovakultura.sk
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Výroba zmesy
hlina drží pokope spojivom, ktorým je íl. Či má kopaná hlina dostatočné množstvo ílu (spojiva) zistíme
jednoduchým pokusom. Ak má hlina pri schnutí vzorky veľké trhliny, dá sa predpokladať, že má veľký
obsah ílu a bude vhodná pre potrebné maltové zmesi. Súdržnosť zmesi daná obsahom ílu má dve fázy:
Fáza 1.
Zemina absorbuje vodu (v množstve 20 - 30 % v závislosti od typu zeminy) a ílové minerály začnú
naberať na objeme.
Fáza 2.
Zemina schne, ílové minerály zmenšujú svoj objem, všetky zložky sa sťahujú, a keď úplne vyschnú, tvoria
súdržnú hmotu.
Zmes sa tvorí pridaním piesku alebo štrku a vody. Nie je vhodné pridávať ani vápno, ani cement,
pretože oslabujú ílovú väzbu. Ako organické plnivo je možné pridávať aj plevy alebo nasekanú slamu.

Na testovanie hliny pre omietku je najvhodnejšie
urobiť si vzorky na stenu s rôznymi pomermi
hliny a piesku a vlákniny (slamy) pre zistenie,
v akom pomere už zmes nepraská.
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Zaujímavou prímesou je prírodná rozpustná vláknina psyllium, ktorá zvyšuje elasticitu zmesi
a obmedzuje praskanie. V minulosti sa do hliny bežne pridával kravský trus, ktorý zlepšuje priľnavosť
a odolnosť voči vlhkosti a oteru, tiež sa ním ošetrovala hlinená podlaha.
Náročné detaily (rohy, zmena podkladu) a exponované miesta je možné vystužiť jutovou rohožou,
alebo aj klasickou sklovláknitou sieťkou.

Príručka pre údržbu objektov ľudového staviteľstva
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Hlinenú podlahu je možné realizovať ako ubíjanú, vtedy sa používa polosuchá zmes, alebo
liatu / kladenú s maltovou zmesou. Mokrejšie zmesi sú náchylné k vzniku trhlín. Tento problém sa
dá obmedziť pridaním piesku, ale s mierou, aby zmes po vyschnutí nestratila súdržnosť. Tak ako pri
omietkach, aj tu je najlepšie experimentovať so zmesami a nájsť najvhodnejší pomer. Pre hrubú maltovú
zmes pre podlahu je vhodné plnivo s veľkosťou zŕn 0 až 4mm. Hrúbka vrstvy je cca 4 cm. Väčšie trhliny
(viac ako 3 mm) treba pred nanesením ďalšej vrstvy najprv vyplniť.

Trhlina vzniknutá nanesením hrubej vrstvy
omietky a jej oprava preškrabaním, navlhčením
a vyplnením hlinou s rovnakými pomermi prísad
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Pre jemnú vrchnú maltovú zmes sa použije plnivo od 0-1 mm. Povrchová vrstva má hrúbku
5-6 mm a už by nemala mať žiadne trhliny.
Pre ubíjanú vrstvu podlahy je potrebné plnivo všetkých frakcií, ale aj väčšej zrnitosti (od 0,1 až po
1 cm.) Zväčša platí, že hrúbka malty je 3x hrubšia ako najväčšie zrno. Piesok a drobný štrk by mal byť
ostrohranný. Potrebné je spraviť si vzorky s rôznymi pomermi, ktoré si dôkladne poznačíme. Zmes pre
ubíjanie má byť polosuchá, taká ako je zemná vlhkosť. Pevnosť zmesi a zlepenie ílu sa dosahuje tlakom.

Príručka pre údržbu objektov ľudového staviteľstva
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Hlinené steny

Váľky bochníkového tvaru, kladené
atko Opus Spicatum, Morava
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Hospodársky objekt z nepálených tehál, Prašník
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Drevená forma na tehly
(foto Mgr. Ivan Farárik)
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Hlina na povrchu

Hlinená omietka štítu na diagonálnom
latovaní, Brutovce
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Výplň škár ako prvý krok omietania
kamennej steny, Zaježová
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Ručné omazávanie zrubovej steny, Hrušov
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Hlinená omietka s vápenným náterom na
lazníckej drevenici, Hrušov
(foto Ing. arch. Boris Hochel)
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Povrchové úpravy
Povrchové úpravy stavieb sú určujúce pre vizuálny estetický dojem, ktorý by mal byť čo najbližšie
pôvodnému výrazu, ale nevhodnou aplikáciou povrchových úprav môžeme spôsobiť aj nereverzibilné
škody na obvodových stenách (nepriedušné nátery, vzlínajúca vlhkosť a pod.).

Úprava škár zrubu
Škáry medzi brvnami (trámami) bývali upravované viacerými spôsobmi. Na široké škáry sa využívali
konce žrďoviny, ktoré mohli byť polené pozdĺž, prípadne neskôr laty. Škáry sa vypchávali sušeným
lúčnym machom, ktorý by však nemal byť úplne usušený, ale mal by zostať elastický. V našich
obchodných reťazcoch sa zatiaľ mach na stavebné účely nepredáva, v zahraničí áno (napr. v Nórsku).
Hlina sa vyberá z prírodných zdrojov, ktoré boli tradične v obci známe ako hliník, hlinisko, hlinovisko
a pod.). Mala by byť čistá s vysokým obsahom ílu a malým množstvom prímesí. Hlina sa miešala nohami
(vo väčšom množstve ju miesil dobytok), môže sa miešať aj v miešačke. Je možné využívať aj zdroje
zo starších „búračiek“ hospodárskych stavieb, násypov na stropoch a podobne. Hlinu je treba najprv
rozdrviť na malé časti. Do vlhkej rozmiešanej hlinenej hmoty sa pridával organický materiál (plevy, sečka,
štetiny, na dlážky aj kravský trus). Pridanie vápna má dezinfekčné účinky, ale elasticitu hmoty zhoršuje.
Po pridaní vápna s hmotou nie je možné pracovať holými rukami.

Postup

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vyplnenie väčších škár žŕdkami alebo latami

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nasekanie slamy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

príprava hliny z miestneho zdroja, môže sa použiť aj staršia hlina zo stavby, ktorá sa nzsí najprv
rozdrviť). Hlina sa dá kúpiť aj v stavebninách

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hlina sa zmieša z vodou, vymiesi ručne alebo v miešačke a zmieša so slamou

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

natretie povrchu vypĺňanej škáry ílovým náterom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nahadzovanie zmesi hliny a slamy do škár a zahladenie murárskou lyžicou

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Natĺkanie drevených kolíkov do trámov
(foto Ing. arch. Jaroslav Hrivnák)

Vypĺňanie škáry zmesou hliny a nasekanej
slamy. Vlkolínec
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Škáry sú vyhladené murárskou lyžicou.
Pomer slamy a hliny bol vhodný, pretože
zmes je po vyschnutí bez trhlín
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Kontrastná farebná úprava škárovania
a okenných rámov. Výrazné farebné úpravy
zrubov sú typické pre spišskú goralskú oblasť,
Ždiar (foto Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.)
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Hlinené omietky
Ako protipožiarne ale aj izolačné opatrenie sa často používalo zabalenie stavby do „kožuchu“ v podobe
hlinených omietok. Hlinené omietky sa dali použiť na hlinené murivo, ale aj na kamenné či zrubové.

Hlinená omietka na dreve, armovaná drevenými
kolíkmi so zvyškami vápenného náteru.
Nižné Repaše
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Hlinená omietka roztretá na kamennom murive
s ukončujúcim vápenným náterom, Hrušov
(foto Ing. arch. Boris Hochel)
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Viditeľná štruktúra hlinenej omietky
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Drvenie hliny vo vaničke
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Sekanie slamy do zmesi.
(foto Ing. arch. Boris Hochel)
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Vyhotovenie exteriérovej hlinenej omietky s vápenným náterom na kamennom dome
v obci Hrušov na Honte9. Použitá bola miestna hlina tmavohnedej farby s veľkým podielom ílu.

postup

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. vyplneníme škáry medzi kameňmi a necháme vyschnúť

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. natrieme celú stenu priľnavým náterom alebo hlineným špricom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. omietneme hrubou omietkou a necháme vyschnúť, pred omietaním podklad

vlhčíme vodou

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. omietneme jemnou omietkou

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. nanesieme vápenný náter 3x, necháme vyschnúť po každej vrstve

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hrubá omietka
Hlina 1x
Piesok 0-4mm 2x
Plevy 2x
Kravské lajno 5%
Jemná omietka
Hlina 1x
Piesok 0-1mm 2x
Plevy 2x

Počiatočný stav, kde pôvodná omietka
bola z 80% opadaná
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Vyplnenie škár medzi kameňmi
zmesou hrubej omietky
(foto Ing. arch. Boris Hochel)
9
Pre projekt Pro
Monumenta vrátane
fotografií spracoval
Ing.arch. Boris Hochel
Príručka pre údržbu objektov ľudového staviteľstva

30

Natieranie priľnavým hlineným náterom
– zmesou hliny vody a piesku
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Obr. Pokračovanie postupu
na čelnej fasáde
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Obr. Okolo okien boli plochy pôvodnej omietky,
preomietané novou jemnou omietkou
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Obr. Omietanie sokla hrubou omietkou
(foto Ing. arch. Boris Hochel)
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Kravské lajno (na Hrušove tzv. kravienky)
dodá hline väčšiu elasticitu a lepšiu odolnosť voči
poveternosti a dažďu
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Pred nanesením omietky podklad vlhčíme
(foto P. Bendík)

Nanášanie omietky murárskym hoblíkom
(foto P. Bendík)t

Zadná stena a sokel má len hrubú omietku
(foto Ing. arch. Boris Hochel)
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Hrubá omietka po vyschnutí a vypraskaní.
Na zadnej stene sa prvým vápenným náterom
krúživými pohybmi štetca trhliny zatreli
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Obr. Natieranie prvého vápenného náteru
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Schnutie prvého vápenného náteru,
detail pri okne
(foto Ing. arch. Boris Hochel)
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Schnutie prvého vápenného náteru
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Po druhom nátere je už stena biela
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Tretí vápenný náter na hlinenej
omietke po vyschnutí
(foto Ing. arch. Boris Hochel)
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Typy náterov
Tradične sa v minulosti používali len vápenné nátery a prírodné pigmenty.10 Ich nevýhodou je
malá oteruvzdornosť a práškovatenie, v dnešnej dobe aj zhoršená odolnosť voči kyslým dažďom
a znečisteniu. Na fasádach ľudových domov je ich možné použiť aj dnes, ale zároveň sú dostupné
modifikované vápenné farby priemyselne vyrábané, so zlepšenou odolnosťou proti oteru a ďalšími
vlastnosťami. Iné dostupné priemyselné farby (silikátové, modifikované silikátové, disperzné, silikónové
farby) už nemajú tradičný transparentný výraz (sú výrazne krycie). Každá zo skupín má svoje výhody
a nevýhody, s ktorými je potrebné oboznámiť sa pred použitím. Z hľadiska overenia si farebnosti, ale aj
technickej priľnavosti je potrebné natrieť najprv vzorky na plochu minimálne 1m2.

10
Z tradičných
receptov sa dá
použiť vápenná
voda s práškovým
pigmentom
Fronton a malé
množstvo fermeže
(cca 5 cl na 15
litrov) na zvýšenie
oteruvzdornosti
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Interiér
Interiéry ľudových stavieb, ktoré sú využívané ako rekreačné chalupy môžu byť veľmi podobné
ich pôvodnému interiérovému zariadeniu, bez nutnosti veľkých zásahov, s výnimkou hygienických
zariadení či modernej kuchyne.

Interiér prednej izby, Pribylina
(foto Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.)

Upravený interiér prednej izby hlineného
domu s vloženou kuchynskou linkou, Sobotište
(foto Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.)
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Stropy
Pri historických stavbách delíme zvyčajne ploché stropy na povalové (z nahusto kladených stropných
trámov, obvykle omietnutých) a trámové, kde je priestor medzi trámami prekrytý doskovým záklopom
zo širokých, ručne hobľovaných dosiek (táto konštrukcia býva väčšinou vizuálne prezentovaná,
ku prípadnému podbíjaniu dochádzalo dodatočne). Stropy v prípade väčších rozponov bývali
podopreté stredovým dreveným prievlakom s veľkým prierezom, ktorý mal mnohé regionálne názvy
(mešternica, meštergerenda a iné.). Zhora bývali stropy pokryté vrstvou hlinenej mazaniny, ktorá
plnila tepelnoizolačnú funkciu a chránila obytné priestory pred požiarom. Dosky záklopov sa vzájomne
prekrývali, prípadne boli spoje na zraz kryté lištami. Stropné trámy môžu byť narušené hnilobou na
koncoch z dôvodu zatekania pri odkvapoch strechy. Problémy s vlhkosťou môžu byť spôsobené aj
vnútornou prevádzkovou vlhkosťou (vstavaná nová kúpeľňa), výpary z kuchyne a podobne.
Oprava záklopu
V prípade odhnitých dosiek je nutné konštrukciu zhora rozobrať a vymeniť. V prípade vypadávania
prachu a vrstvy mazaniny cez záklop, je dočasným riešením strop podbiť, trvalejším riešením je strop
rozobrať a utesniť špáry, prípadne položiť zhora ďalšou vrstvu dosák. Pôvodné dosky záklopu je možné
aj spevniť penetrovaním. Do medzier nad trámom vkladáme doštičky.

Nový záklop na pôvodnom trámovom strope,
Kvačany (foto Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.)
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Oprava stropných trámov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

stav záhlaví a trámov v prípade podbitia zistíme malou sondou

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

stropné trámy je možné protézovať, zosilniť alebo vymeniť. Protézy sa realizujú obdobne ako
pri trámoch zrubu, sú však namáhané na ohyb a rez by mal byť vedený zvisle11. Protézu spájame
s pôvodným trámom závitovými tyčami a lepidlom, matice s podložkami skryjeme v otvoroch
sukovníkom a zakryjeme drevenou plombou

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

staré aj nové prvky napustíme insekticídnym a fungicídnym prostriedkom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pri lepení stiahneme prvky svorkami

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

po zalepení upravíme povrch hoblíkom uberákom, dobrúsime po osadení

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ide o náročný zákrok, nad rámec bežnej údržby, ktorí by mali realizovať skúsení tesári

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pozor pri novom zaťažení podkrovia na dimenzovanie stropu!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stav záhlaví trámov po odkrytí
(foto Ing.arch. Július Lišaník)

11
Pešta, J.,
Rekonstrukce
roubených staveb.
Grada, Praha 2013,
s.154
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Osadenie novej protézy
(foto Ing. arch. Július Lišaník)

Upnutie prvkov do tesárskych
svoriek pri lepení
(foto Ing. arch. Július Lišaník)

Zapustené matice do otvorov
vytvorených sukovníkom
(foto Ing. arch. Július Lišaník)

Pohľad na spevnené lôžka trámov
a opätovne osadené trámy
(foto Ing. arch. Július Lišaník)
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Podlahy
Podlahy boli v objektoch ľudového staviteľstva delené podľa významu priestorov a praktických potrieb,
prevažovali však hlinené dlážky tvorené jednoduchou udusanou hlinou. Na povrchu sa zvykla podlaha
pravidelne upravovať tenkou vrstvou hliny zmiešanou s kravským trusom. V tzv. „parádnych“ predných
izbách sa postupne objavovali hobľované drevené dosky na drevených vankúšoch (trámoch položených
na teréne). Tieto jednoduché palubovky boli kladené na zraz, neskôr na pero a drážku. Vo viac
namáhaných prevádzkach boli dlážky z nepravidelnej kamennej dlažby. Okolo pecí a sporákov mohla
byť aj tehlová dlažba. postupne sa rozširovalo aj použitie jednoduchých betónových podláh, ktoré však
spôsobujú dodnes problémy so zavĺhaním.
Podlahy sú veľmi zraniteľnou časťou objektu, rýchlo sa opotrebujú, poškodenia majú podobu
prešliapania materiálu, trhlín, posunov alebo odllupovania povrchovej vrstvy. Pri narušení objektu
vlhkosťou drevené podlahy odhnívajú veľmi rýchlo. Stav podlahy pod linoleom si overíme malou
sondou na vhodnom mieste. Betónové podlahy je z dnešného pohľadu pomerne jednoduché opraviť
(napr. vysekaním, zvlhčením a vyspravením cementovou maltou; samonivelačnými hmotami alebo
epoxidom). Opravy drevených podláh sú remeselne náročnejšie, opravená a udržiavaná drevená
podlaha však vytvorí príjemnejšie prostredie než napr. súčasné laminátové podlahoviny. Pri oprave je
dôležité preskúmať rozsah a príčiny (napr. zavĺhanie zospodu). Pri napadnutí drevokaznými hubami
alebo hmyzom, musíme odstrániť väčšiu plochu a odstránené časti spáliť. Nové drevo by sme mali
v priestore najprv ponechať aby malo pri montáži identickú vlhkosť. Po vysušení sa prvky sťahujú, čo
spôsobí medzery. Tieto môžeme vyplniť tmelom, resp. vhodnejšie tenšími lištami a na záver podlahu
vybrúsiť, konzervovať ľanovým olejom, prípadne inými úpravami. Pri väčšom rozsahu poškodenia je
vhodnejšie palubovú podlahu úplne rozobrať, vyčistiť, vyrovnať podklad, impregnovať, doplniť
a poukladať nanovo. Je možné aj jej zbrúsenie zo spodnej strany a otočenie dosiek. Ak nechceme aby
boli viditeľné klince pri pribíjaní spojov na pero a drážku, klinec pribíjame šikmo za pero.

Pokládka novej doskovej dlážky v banskom dome.
Pod drevenými trámami sú pásy lepenky, medzi
nimi je násyp z liaporu. Dosky ukladané na zraz
umožňujú lepšie dýchanie podlahy
(foto Ing. arch. Július Lišaník).
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Okná a dvere
Okná sa často vymieňajú, pretože podľa bežne rozšíreného názoru sú práve okná zodpovedné za
tepelné straty objektu a treba ich aktualizovať vždy najnovšími modelmi. V skutočnosti však tradičné
dvojité drevené okná umožňujú aspoň čiastočné vetranie priestoru a za tepelné straty sú zodpovedné
predovšetkým obvodové múry a strop. Správne udržiavané drevené okná majú vysokú životnosť.
Aj v prípade zanedbania údržby je možné ich opraviť bez nutnosti úplnej výmeny. Dôležité je pozorovať
ich stav a zasiahnuť skôr ako dôjde ku stratám. Čo sa týka starostlivosti o povrchovú úpravu, rozdiel
medzi oknami, dverami a bránami je predovšetkým v tom, či sa nachádzajú v interiéri alebo v exteriéri.

Jednoduché okno bez povrchových
úprav s viditeľnou úpravou otvoru
stĺpikmi v zrube, Pribylina
(foto Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.)

Jednoduché dvere s doskovou
úpravou, Pribylina
(foto Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.)
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Odstraňovanie starých náterov
Nepoužívame chemické odstraňovače náterov, ale na odstraňovanie farieb použijeme mechanické
škrabky v kombinácii s teplovzdušnou pištoľou. Teplý vzduch nátery zmäkčí a oddelí ich od dreva.
Škrabky môžeme na brúske vybrúsiť do rôznych tvarov a podľa potreby ich dobrusujeme. Oškrabávame
v smere pozdĺžnych rýh dreva. Staré olejové nátery majú chrastavý povrch. Povrch dreva môžeme pred
samotným procesom natrieť ľanovým olejom pre uľahčenie práce.
Nový náter
V minulosti bol jediným spôsobom ošetrenia a ochrany drevených stolárskych výrobkov náter
ľanovým olejom a farbami z ľanového oleja, pretože iné farby neboli dostupné. S marketingom a novou
továrenskou výrobou však boli ľanové oleje a farby vytlačené na okraj záujmu. Za studena lisovaný
olej má pritom lepšiu schopnosť preniknúť do štruktúry dreva ako fermež. Nesmie obsahovať nečistoty.
Tento spôsob úpravy je šetrný ku drevu, osvedčený a z dnešného pohľadu aj „ekologický“.
Na Slovensku sa dá v súčasnosti zakúpiť napríklad vo vinárskych potrebách (slúži aj na konzerváciu
sudov na víno, ktorá si vyžaduje zdravotnú nezávadnosť). Po prvom nátere čistým ľanovým olejom
drevo prebrúsime. Malé škáry nerovnosti a medzery môžeme vytmeliť. Olej schne asi tri dni
v závislosti na vonkajšej teplote a prúdení vzduchu. Olej sa nanáša štetcom. Neobsahuje ešte pigment
a teda ani ochranu pred UV žiarením. Z vnútornej strany je možné bránu ponechať aj bez krycieho
náteru, tento zámer by však mal byť známy vopred aby korešpondoval aj s náročnosťou stolárskych
doplnkov a jednotného pôsobenia kresby a farby dreva. Krycia farba na báze ľanového oleja je tvorená
jemne rozdrveným pigmentom premiešaným v ľanovom oleji. Tieto farby v kvalitnom vyhotovení sú
finančne náročné avšak veľmi výdatné. Prvý farebný náter robíme zriedenou farbou s olejom, druhý,
prípadne tretí už ako plnofarebný krycí náter. Keď je olejová farba na bráne vystavená poveternostným
podmienkam, olej vyprchá a farba zmatnie a práškovatie, je však možné ju opätovne ľahko osviežiť
pretretím čistým olejom. Túto „údržbu“ je vhodné vykonávať raz za 5-10 rokov, v závislosti od miesta
osadenia dreveného prvku a poveternostných podmienok. Aj po úplnej strate náteru pri zanedbaní
údržby však drevo „dýcha“ a absorbovaná voda bez problémov vyschne.
V príprade ak opravujeme odhnité časti, resp. lepíme uvoľnené spoje, na lepenie je ideálny
čerstvý kazeínový glej, môžeme ho však nahradiť aj dostupnejším disperzným lepidlom na drevo.
Prvý farebný náter môže byť zrealizovaný zriedenou farbou s olejom. Ľanovou tkaninou
vyhladíme nerovnosti povrchu.
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Pri nátere okna je dôležité natrieť aj asi 2-4 mm
zo sklenenej tabuľky aby sa zabezpečila
vodotesnosť tmelu, ktorý fixuje sklo
(foto AINOVA)

Aplikácia náterov z ľanového oleja má veľkú
výhodu, že aj po strate pigmentu je možné náter
obnoviť identickou technológiou bez nutnosti
náročného odstraňovania náterových vrstiev
(foto Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.)
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Krovy a podkrovia
Pre údržbu krovov, ktorá môže úplne zabrániť poškodeniam, sa odporúča čistenie priestorov podstrešia
od nánosov špiny, prachu, vtáčieho trusu, ktoré sú zdrojom vlhkosti a následne prostredím pre huby
a drevokazný hmyz. Ďalej je potrebné kontrolovať stav krytiny (uvoľnené kusy po búrkach a silných
vetroch), vhodná je kontrola v daždivom počasí. Obzvlášť je dôležité sa zamerať na nárožia, úžľabia
a všetky prestupy prvkov a otvorov strešnou rovinou (vikiere, vetráky, komíny). Priestor krovu by mal
byť dobre odvetraný. Pri napadnutí drevokazným hmyzom a hubami existuje množstvo účinných
chemických prostriedkov (insekticídy a fungicídy). Pre väčšinu prípadov sú postačujúce. Mali by sme ich
však používať s mierou a v prípade historických krovov používať bezfarebné nátery.

Základné faktory, ktoré poškodzujú krovové konštrukciE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mikroorganizmy – baktérie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------huby – drevokazné huby

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------drevosfarbujúce huby

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plesne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

drevokazný hmyz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zrážková voda (sneh pri podfukovaní)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zvýšená teplota a jej zmeny

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------mechanické vplyvy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chemické vplyvy (aj napr. starší protipožiarny náter spôsobuje tzv. rozvláknenie dreva)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednoduchý hambálkový krov na malý rozpon,
typický pre ľudové stavby, Horné Paseky
(foto Mgr. Ivan Farárik)
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Osedlanie krokvy na pomúrnicu, Horné Paseky
(foto Mgr. Ivan Farárik).

Styk krokiev vo vrchole, Horné Paseky
(foto Mgr. Ivan Farárik)

Krov stojatej stolice na väčší rozpon, so šikmými
stĺpikmi, ktoré spolu s pásikmi podopierajú
stredové väznice, Babiná
(foto Mgr. Ivan Farárik)

Plátované protézy väzného trámu a krokvy
(foto Mgr. Ivan Farárik)
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Nové krokvy a krátke hambálky spájané
rybinovým tesárskym spojom, banícky dom
(foto Mgr. Ivan Farárik)

Základ konštrukcie nového vikiera, banícky dom
(foto Mgr. Ivan Farárik)

Opravená časť krovu vložená medzi jestvujúce
(foto Mgr. Ivan Farárik)

Priestory podstrešia boli v minulosti využívané na
skladové účely napr.sena, prípadne vrstva sena mala
aj izolačnú funkciu. Dnešné strešné izolácie umožňujú
nové obytné využitie podkroví, konštrukcie krovu
by však mali zostať prístupné a vetrané, nosnosť
pôvodného stropu musí posúdiť statik, Sobotište
(foto Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.)
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Strešné krytiny
Vývoj krytiny prebiehal od ľahkých spalných krytín ako šindeľ k nehorľavej keramickej škridle a plechu.
Šindeľ ustupuje aj z dôvodu náročnejšej údržby a vyššej ceny. Krytina bola vždy aj otázkou finančných
možností. Šindeľ bol regionálnou lacnou voľbou na obydliach od praveku až do začiatku 20. storočia.
Koniec 19. storočia a 20. storočie patrilo rozmachu priemyselnej výroby a spolu s rozvojom železníc
aj novým druhom plechových krytín a eternitovým šablónam. Dnes je použitie azbestu v eternitovej
krytine ako karcinogénnej látky zakázané, ale existujú obdobné látky, ktoré ho nahradili a nie sú
škodlivé. Slama a trstina ako tradičné materiály na Slovensku takmer úplne vymizli, z dôvodu náročnosti
opráv tejto krytiny a v dnešnej dobe už minimálnemu rozšíreniu sa jej v tomto texte nebudeme bližšie
venovať. Na konci 20. storočia pribudol asfaltový šindeľ a rôzne imitácie tradičných krytín (betónová
škridla, plechový alebo plastový šindeľ a pod.). Na historických stavbách neustále ubúda pôvodných
remeselných detailov, tradičná jednoduchá krytina je nahrádzaná „strešnými systémami“, ktoré stavby
unifikujú a bránia zachovaniu tradičného regionálneho výrazu.

Šindeľ 12
Pokládka a údržba šindľa patrila ku základným zručnostiam a nevyžadovala si špecializovanú profesiu.
Obľúbený bol pre ľahkú dostupnosť a relatívne dlhú výdrž. Životnosť šindľa závisí predovšetkým
od kvality spracovania dreva (množstvo sukov, hustota vlákien, typ dreva) a od spôsobu pokládky.
Všeobecne vydrží dlhšie šindeľ štiepaný. Odporúča sa v prípade rezaného šindľa upraviť jeho povrch
aspoň hobľovaním, aby sa uzavrel povrch. Pri starostlivom spôsobe ukladania, prípadne dvojitom
kladení „na dupľa“ sa jeho životnosť približuje keramickej škridly, t.j. cca 30 rokov. Pôvodným estetickým
výrazom šindľa bola strieborná (šedá) farba farebne neupraveného dreva. Takúto farbu drevo dosiahne
vplyvom UV žiarenia v exteriéri. Farebné zložky náterov predlžujú jeho životnosť, ale pre architektonický
výraz objektov sú cudzie. Riešenie je nechať šindeľ „spatinovať“ 2-3 roky a potom ho natrieť
transparentným fungicídnym a insekticídnym prostriedkom. Estetický účinok šindľa je nenahraditeľný
napríklad na drevených kostoloch a chrámoch.

Tradičná krytina severných
oblastí Slovenska, Spišská Sobota
(foto Ing. arch. Pavol Ižvolt)

12
Problematiku
šindľových striech
pre projekt Pro
Monumenta
spracoval Ing. arch.
Boris Hochel
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Materiál a rozmery
Šindle sa vyrábajú najmä z dreva pomaly rastúcich ihličnatých stromov (smrekovec, jedľa, smrek),
ale aj z tvrdého listnatého dreva (jaseň, dub), ktoré má vyššiu životnosť.
Zvyčajne sú šindle široké 60 až 120 mm, hrubé 15 až 20 mm a dlhé zvyčajne 500-700 mm.
Na nárožia sa vyrábajú takzvané kosáky o dĺžke 600-900 mm. U nás najpoužívanejší karpatský
smrekový drevený šindeľ je na jednej z dlhších strán ostro skosený (nos) a na druhej má žliabok (pah).
Tieto dve strany do seba dokonale zapadajú.
Spôsob výroby šindľov je vzhľadom na ich trvanlivosť kľúčový. Šindle sa vyrábajú buď
štiepaním alebo rezaním.

Šindľová strecha pred zánikom,
Veľké Rovné 2005
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Rezaný šindeľ
Rezaný šindeľ je z hľadiska rozmerov presný, rovnorodý a dá sa vyrábať aj z menej kvalitného dreva.
Pri rezaní sa však naruší jeho povrchová štruktúra a jeho trvanlivosť je menšia. Absolútne nevhodné
sú šindle rezané proti vláknam. Takéto šindle majú veľmi nízku životnosť a zvyčajne sa štiepia už pri
montáži. Je dôležité, aby rezaný šindeľ bol rezaný po vláknach. Možno ho aj hobľovať a tým predĺžiť
jeho životnosť.
Šindľová strecha pred zánikom,
Veľké Rovné 2005
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Šindľová strecha pred zánikom,
Veľké Rovné 2005
(foto Ing. arch. Boris Hochel)
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Štiepaný šindeľ
Vyrába sa ručne. Štiepať a frézovať drážku je možné aj strojovo. Pri štiepaní nedochádza k pretrhnutiu
drevených vlákien. Jeho hrúbka nie je rovnomerná, ale povrch je hladký (rozštiepaný po vláknach)
a je tak podstatne odolnejší proti klimatickým vplyvom. Výroba vyžaduje zručnosť, prax a čas. Drevený
nehrčavý klátik sa štiepi po radiálach na doštičky trojuholníkového prierezu s hrúbkou iba o málo
väčšou, než je plánovaná hrúbka budúcich šindľov. Potom sa povrch nahladko (a na príslušnú hrúbku)
upraví obojručným nožom a na hrubšej strane sa vyryje pahovacím nožom drážka - pah.

Ukážka štiepaného šindľa
(foto Ing.arch. Boris Hochel)

Strúhací stolec na šindeľ
(foto Farárik)

Nárožné alebo úžľabné šindle, tzv. „kosáky“
(foto Farárik)
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Montáž
Šindeľ sa kladie nosmi v smere prevládajúcich vetrov. Šindle sa nepribíjajú striktne kolmo na latovanie
ale v miernom uhle, aby do pahov netieklo. Klince pred pribíjaním treba otupiť, aby drevené vlákna
klinec pri pribíjaní rezal a nerozštiepil ho. Pri pribíjaní sa hlavičky klincov nedobíjajú “nadoraz”, ale
nechávame hlavičku 1-2mm trčať. Drevený šindeľ vplyvom zmeny teploty a vlhkosti “pracuje” a pri plnom
dobití by mohol prasknúť.
Na hornej late sa pribije každý piaty - šiesty šindeľ. Na dolnej každý, alebo opačne. Spôsobov pribíjania
je viacej, napríklad vo Vlkolínci sa striedavo pribíja na dolnej a hornej late. Takéto kladenie môže byť
výhodné pri oprave, keďže lepšie vieme, aká je poloha klincov.

Nabíjanie nového šindľa
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Vlkolínecké klincovanie - raz hore raz dole,
dvojročná strecha zo štiepaného šindľa
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Klasické klincovanie - dole všade,
hore každý šiesty šindeľ
(foto Ing. arch. Boris Hochel)
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Vo všeobecnosti rozdeľujeme druhy pokládky šindľov na dve skupiny

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

základný jednoduchý spôsob kladenia je vhodný hlavne na prístrešky, altánky a striešky,
šindle sa navzájom prekrývajú cca 15cm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dvojitý (na dupľa) spôsob kladenia je vhodný už na všetky druhy striech,
šindeľ je na celej streche dvojitý - sú vždy dva šindle na sebe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukážka prekryvu vrstiev pri kladení „nadupľa“
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Prvý rad sa pribíja dvojmo
(foto Ing. arch. Boris Hochel)
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Šindle sa pribíjajú na strešné laty min. rozmerov 40 x 50 mm. Tradične to bola žrďovina priemeru
6 až 8 cm, krokvy tak mohli byť od seba vzdialenejšie (aj 2 m). Pri návrhu šindľových striech sa treba
vyhýbať malým sklonom strechy. Najmenší sklon šindľovej strechy sa pri základnej pokládke odporúča
od 40º a pri dvojitom ukladaní od 35º.
Pri šindľoch dĺžky 500 mm je vhodné prekrytie minimálne 150 mm. Pri prekrytí 150 mm je potreba
šindľov cca 45 ks/1 m2. Pri prekrytí 260 mm je potreba šindľov cca 60 ks/1 m2. Šindle možno ukladať
až po sklon 90º a používať ich aj ako ochranu murovaných stien proti vplyvom klimatických podmienok.
Pri kladení krytiny z drevených šindľov sa nos zarazí do drážky - pahu susedného šindľa a pribije sa
klincom dlhým 70 - 80 mm podľa spôsobu kladenia a hrúbky šindľa. V historických stavbách môžeme
nájsť klince zhotovené aj z agátového, dubového alebo gaštanového dreva.
Dĺžka šindľa bola väčšinou 70 cm. Na nárožia a úžľabia je potrebný dlhší šindeľ aspoň o 100 cm.

Šindliar pri práci
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Tzv. „kosáky“ na nárožiach - okrútkach
a hore na bubníku
(foto Ing. arch. Boris Hochel)
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Šikmo zrezaný nos kosáku (foto Ing. arch. Boris
Hochel)

Cibulová vežička v Ondrášovej, pohľad do
konštrukcie (foto Mgr. Ivan Farárik)

Doplnenie vypadnutého šindľa (foto Ing. arch.
Boris Hochel)
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Výmena šindľov na streche – POSTUP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keď sme bezpečne na streche už pri samotnej krytine...
1. vyberieme klince, ak klinec nevidíme, ale šindeľ je zaklincovaný
pod vrchnou vrstvou šindľov, vypílime ho listom pílky na železo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šindeľ sa dá vybiť aj zvnútra strechy:
2. nájdeme alebo prispôsobíme šindeľ na rozmery pôvodného

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. vložíme nový šindeľ a priklincujeme

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výmena šindľa zvnútra strechy
(foto Ing. arch. Boris Hochel)

Strecha po údržbe, Stankovany 2014
(foto Ing. arch. Boris Hochel)
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Keramická škridla
Keramická škridla bola v minulosti pomerne drahým materiálom na pokrývanie. Bola používaná na
našom období počas rímskej ríše – vo forme mimoriadnej kvalitných tegulí a imbrexov. Potom sa
začala používať opäť od ranného stredoveku (predovšetkým na sakrálnych stavbách) až do súčasnosti.
Trvanlivosť závisí od kvality hliny, jej miesenia a kvality vypálenia. Výroba sa menila z ručnej, cez
manufaktúrnu až po továrenskú (od konca 19. storočia) v tehelniach. Hlavná výhoda keramickej škridle
je odolnosť proti ohňu. Ak nie je kvalitná surovina na výrobu, škridla je nasiakavá a preto náchylná na
poškodenie mrazom. Vďaka týmto problémom bola škridla na ústupe počas socialistickej výroby. Dnes
je opäť dostupnou a „konkurencieschopnou“ krytinou. Pre ľudovú architektúru je vhodná predovšetkým
jednoduchá bobrovka s polkruhovým, segmentovým alebo rovným ukončením (tzv. viedeňská taška).
Farba škridlly v minulosti zodpovedala chemickému obsahu miestnej hliny, často bola biela, žltá a
v rôznych svetlých odtieňoch. Súčasná škridla je dofarbovaná do odtieňov krikľavej červenej, obdobne
je vo svojich proporciách hrubšia a málokedy dosahuje eleganciu a krásu starej škridly.

Bobrovka na Honte
(foto Mgr. Ivan Farárik)

Keramická krytina nahradila šindeľ aj na
podlomeniciach typických pre pokrytie
dreveným šindľom
(foto Ing. arch. Andrej Ivan)
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Pri absencii údržby cez diery v streche
zatečie celá stena zrubu a následne podľahne
drevokazným hubám a hmyzu
(foto Mgr. Ivan Farárik)

V podstreší často nájdeme ukážky viacerých
krytín, ktoré sa vystriedali na streche, Babiná
(foto Mgr. Ivan Farárik)

Provizórna oprava chýbajúceho hrebenáča
plechom predĺži životnosť strechy, Babiná
(foto Mgr. Ivan Farárik)
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Výmena škridly s uchytením drôtom na latu 13

1. Navŕtanie škridly a prevlečenie drôtu

2. Priviazanie spodnej škridly

3. Uchytenie škridly na vyššiu latu

4. Škridlu nie je možné uchytiť nosom na latu,
pretože zavadzia oplechovanie, musí sa preto
priviazať drôtom.

Na dolnom konci krytinu podoberieme, mierne zdvihneme a zatlačíme dozadu.
Pootočíme ju okolo osi, vyvlečieme zobák a škridlu vytiahneme. Novú škridlu vložíme
identickým postupom.
13
Fotografie Inag.
arch. Andrej Ivan,
Babiná
Príručka pre údržbu objektov ľudového staviteľstva

57

Plechové krytiny
Výhodou plechu je obdobne ako pri škridle jeho odolnosť voči ohňu (s výnimkou oloveného plechu)
a nízka hmotnosť. Plech je veľmi trvanlivý materiál, dokáže pokryť rôzne sklony, je tvarovateľný aj na
náročné geometrické plochy. Na ľudovej architektúre nie je pôvodnou krytinou. Najbežnejší je oceľový
plech s pozinkovanou úpravou. Nevýhodou je kondenzácia vodných pár najmä na vnútornej strane
a vysoká tepelná rozťažnosť. Železný a oceľový plech je potrebné natierať. Medený plech je veľmi
trvácny (až 300 rokov), jeho korózia však spôsobuje aj zafarbenie fasády zelenou medenkou. Plechová
krytina môže byť vo falcovaných pásoch alebo skladaná zo šablón. V súvislosti s kovmi v stavebníctve
je potrebné upozorniť na chemickú koróziu pri styku dvoch typov kovov (napr. pri klampiarskych
výrobkoch). Na ľudových objektoch sa môžeme stretnúť aj s provizórnou krytinou z plechov
pochádzajúcich z rozobratých sudov.
Nátery na oceľových plechoch je potrebné obnovovať každých 5 rokov.

Vložená časť strechy s novým
oplechovaním, banícky dom
(foto Mgr. Ivan Farárik)
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Eternit
Výroba azbestocementovej krytiny nahradila v mnohých lokalitách slamenné alebo šindľové krytiny.
Tzv. eternit bol cenovo dostupnou trvanlivejšou alternatívou. Krytina sa vyrábala napustením
azbestových vlákien cemenotovu kašou a následným lisovaním do formy tenkých dosiek (4-5 mm), ktoré
vytvrdli. Musíme teda po stránke vizuálnej túto krytinu akceptovať ako zažitú, a v mnohých prípadoch aj
technicky vhodnú z dôvodu ľahkej hmotnosti (15, max. 20 kg/m2), ktorá neprimerane nezaťažuje krovové
konštrukcie. Krytinu je možné klásť na sklony cca od 20 stupňov, na late alebo na plné debnenie.
Pomerne ľahko sa nožnicami strihá, ale jej pokládka je časovo náročnejšia. Problémom je zdravotná
škodlivosť azbestocementu, preto musí byť nahradený modernými alternatívami (vláknocementové
materiály), ktoré azbest neobsahujú, ale inak sú ich vlastnosti obdobné (namiesto azbestu sa využíva
zmes vlákien buničiny a umelých vlákien). V prípade opráv starých eternitových striech je možné
chýbajúce kusy doplniť aj plechovou šablónou, vyrobenou „na mieru“. Azbest obsiahnutý v strešných
krytinách je obzvlášť nebezpečný, pretože vplyvom poveternosti sa z neho uvoľňuje prach. Inhalácia
azbestových vlákien je spojená s tromi hlavnými zdravotnými poruchami: azbestózou pľúc, rakovinou
pľúc a mezoteliómom. Odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb môže vykonávať len
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má udelené oprávnenie podľa § 10 ods. 7 písm. b) zákona
č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve. So starou azbestocementovou krytinou zaobchádzame ako
s nebezpečným odpadom.

Provizórna oprava vložením plechovej
šablóny, ľudový dom, Veličná
(foto Ing.arch. Andrej Ivan)

Príprava provizórneho plechového
hrebenáča, ľudový dom, Veličná
(foto Ing.arch. Andrej Ivan)
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Osadenie provizórneho plechového
hrebenáča, ľudový dom, Veličná
(foto Ing.arch. Andrej Ivan)

Čistiť krytinu od machov a lišajníkov?
Častým sprievodným javom krytín (najmä drevenej, keramickej, betónovej a vláknocementovej) je
výskyt machov a lišajníkov, predovšetkým na severných stranách. Väčší výskyt zaznamenáme na
nižších sklonoch striech a v prítomnosti vysokej zelene. Na vrstve machu sa zachytávajú ďalšie nánosy
znečistenia, okrem zvyškov vegetácie aj vtáčie guano, ktoré je agresívne a urýchľuje poškodenie krytiny.
Prítomnosť zvýšenej vlhkosti krytiny sa na spodnej strane prejavuje zvýšenou kryštalizáciou solí. Vlhkosť
má aj ďalšiu tienistú stránku, pri mrazoch sa poškodenie krytiny prehlbuje. Mach je teda aj istým
indikátorom porézneho alebo poškodeného povrchu. Uvedené faktory majú istý, ale nie dramatický
vplyv na skrátenie životnosti. Pokiaľ nám z hľadiska estetického vyhovuje starší, romantický výraz
strechy, môžeme mach na nej ponechať. Ak preváži technické hľadisko, môžeme použiť na ochranu
krytiny komerčné hydrofobizačné prípravky (na trhu je veľa druhov), ktoré znižujú nasiakavosť a tým
aj pravdepodobnosť narušenia povrchu a uchytenia vegetácie. Machy mechanicky čistíme kefou alebo
tlakovou vodou.
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Komíny
Komíny mali v ľudovom staviteľstve dlhý vývoj od viac menej otvorených ohnísk dopĺňaných
tzv. dymníkmi (akási obdoba dnešných digestorov) z prútenej konštrukcie omazaných hlinou až ku
skutočným úzkym komínom. Ukončenie komína hlavicou s rímsičkami a rôznymi obmenami z tehál
sú rovnako dôležitou estetickou hodnotou ako konštrukcia obvodových stien, preto je potrebné ich
zachovať.
Komín je zo stavebného hľadiska zvislá konštrukcia, ktorá slúži na odvod spalín a dymu do povetria.
Pričom práve teplota dymu sa menila vzhľadom na typ vykurovania. Na komíny a ich údržbu sa vzťahujú
osobitné predpisy.14 Horúce spaliny stúpajú hore komínom v závislosti od jeho výšky a vytvárajú tzv. ťah
komína. V súvislosti s komínmi rozoznávame ich jednotlivé časti ako napr. komínový plášť, prieduchy
(prevažne kruhového prierezu na odvod spalín), sopúchy (miesta zapojenia dymovodov do plášťa
komína), vymetacie otvory, hlava komína (časť nad strechou) a pod.

Pri kontrole komína si musíme všímať nasledovné veci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

stabilitu komína pod strechou a nad strechou

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

exteriérový povrch, kontrola netesností, trhlín, degradácie muriva, posun prvkov, korózia
spojovacích materiálov; kontrola stavu povrchových úprav, krycej dosky komínovej hlavy,
architektonických a umeleckých prvkov na telese komína a napojenie na strešné plochy
a na ne nadväzujúce časti múru

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------interiérový povrch, netesnosti, trhliny, priesaky, napojené konštrukcie – krby, kozuby

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ťah komína

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vymetací otvor v podkroví (ak je), vyberací otvor, kondenzačná nádrž – kontrola
odstránenia nečistôt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14
Vyhláška
č. 401/2007 Z. z.
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Medzi časté poruchy komínov patria 15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

netesnosti dvierok čistiacich otvorov (vymetací v podkroví, vyberací v najnižšom mieste komína),
netesnosti napojenia spotrebičov na dymovod a sopúch spôsobujú zatekanie kondenzátu,
požiarne nebezpečenstvo a oslabujú ťah komína

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

porušenie krycej dosky či iných súčastí hlavy komína, netesné riešenie prestupu komína strešným
plášťom spôsobí zatekanie, rozrušenie muriva nadstrešnej časti, zatekanie
do krovu atď.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nedodržanie bezpečných odstupových vzdialeností od drevených konštrukcií krovu, stropov,
mobiliáru, prvkov stavebného interiéru (schodiská, zábradlia ...) spôsobuje tlenie, zuhoľnatenie,
statické poruchy, požiarne nebezpečenstvo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------odtrhnutie komínového telesa od priľahlých konštrukcií je často spôsobené buď poklesom základu
komína – posuny v podloží, alebo statickou poruchou priliehajúcej konštrukcie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trhliny v plášti vzniknú často rozdielom teplôt vnútra a obalu (nadmerne vysoká teplota spalín
– ochladzovaný plášť komína, najmä v neobytnom podstreší) či v rámci plášťa – ak je komín
umiestnený pri / v ochladzovanej obvodovej stene. Trhliny z rozdielu teplôt sú často zvislé.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------trhliny spôsobené nesprávnym spôsobom murovania, malou pevnosťou, nevhodným druhom
tvaroviek atď., najčastejšie je jediným možným spôsobom opravy nahradenie, vymurovanie
nového komína

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skrivenie nadstrešnej časti komína, najmä ak má väčšiu dĺžku, je typické pre občas používané
komíny. Komín sa nakláňa na stranu viac atakovanú dažďom. Zakrivenie nie je spôsobené vysokou
teplotou spalín. Spaliny obsahujú určitý podiel oxidu siričitého, ktorý preniká do muriva.
S dažďom sa hydrofilné siričitany spájajú s kyselinou chlorovodíkovou a narúšajú vápennú
omietku vytváraním sádry. Kryštalizácia spôsobuje tlak na špáry muriva - tento tlak je silnejší na
strane s menším pôsobením dažďa, preto náklon na opačnú stranu. Efekt zosilňuje použitie tehál
s podielom síry v hlinenej zmesi. Zvyčajne je nevyhnutné použiť omietnutie maltou odolnou na
pôsobenie siričitanov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uvoľnenie častí muriva, rozrušenie v nadstrešnej časti často spôsobí zatekanie nesprávne
vyspádovanej krycej dosky. Voda v murive zamŕza a konštrukcia sa rozpadá, najčastejšie vo
forme vodorovných trhlín. Vodorovné trhliny môže spôsobiť aj degradácia kovových kotiev či
výstužných prvkov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sfarbenie muriva alebo povrchu spôsobí najčastejšie korózia klampiarskych súčastí – alebo
galvanická korózia pri použití nesprávnej kombinácie materiálov: plech – spojovacie prvky.
Bimetalická či galvanická korózia vzniká, ak sú vo vzájomnom kontakte dva kovy s rozdielnym
potenciálom v obklopujúcom prostredí, ktoré môže slúžiť ako vodivý elektrolyt. Vo vodivom
prostredí tak vzniká galvanický článok, v ktorom menej ušľachtilý kov sa stáva anódou, rozpúšťa
sa a ušľachtilejší kov katódou, je stabilný - napr. plech z nehrdzavejúcej ocele a hliníkové skrutky,
dôjde k rýchlej degradácii skrutiek vďaka ich malej ploche vzhľadom na plech, opačne by bolo
poškodenie hliníkového plechu oceľ. skrutkami oveľa menšie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15
Za informácie
o poruchách
komínov ďakujeme
Ing.arch. Zuzane
BabjakovejGrúňovej

poškodenie hlavy komína nastane, ak je vložená komínová vložka príliš tesne, či nie je
oddilatovaná pri vyústení (doska je menej tepelne namáhaná, vložka sa pôsobením tepla
rozťahuje, spojenie nemôže byť tesné)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nadstavaná tehlová hlavica
na kamennom komíne, Kvačany
(foto Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.)

Nadstavaná tehlová hlavica
na kamennom komíne, Kvačany
(foto Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.)

Príprava plechovej čiapky na komínovú
hlavicu, ľudový dom, Veličná
(foto Ing.arch. Andrej Ivan)

Výsledná dočasná úprava s plechovou
čiapkou, ľudový dom, Veličná
(foto Ing.arch. Andrej Ivan)
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Klampiarske prvky
Pôvodne ľudové stavby nemali dažďové zvody a použitie plechu na streche bolo minimalizované.
Dažďové žľaby je možné riešiť ako drevené horizontálne, vydlabané, zavesené na drevených hákoch
s vypáleným vnútrom z dôvodu väčšej odolnosti. V každom prípade má však už dnes väčšina stavieb
plechové klampiarske prvky.
Musíme ich udržiavať tak, aby sa neupchávali a zrážková voda nestekala po fasáde. Najlepšie je funkciu
dažďových žľabov a odpadov vizuálne preveriť pri prudkom daždi. Skontrolovať aspoň raz do roka
– po zime. Ťažký topiaci sa mokrý sneh a z neho vytvorené ľadové cencúle svojou váhou často
zdeformujú dažďové žľaby. Tie následne v lete neplnia svoju funkciu a voda z nich preteká priamo
na fasádu.
Každý dažďový zvod by mal na teréne prechádzať do ležatej kanalizácie čistiacim kusom, v ktorom má
byť umiestnený vyberateľný záchytný kôš, ktorý zachytáva hrubé nečistoty, ktorý by inak kanalizáciu
upchali (drobné vetvičky, hniezda vtákov, zdochliny vtákov a pod.).
Voda z odkvapov musí byť odvedená do kanalizácie, alebo aspoň do bezpečnej vzdialenosti niekoľkých
metrov od stavby. Inak dochádza nielen k miestnemu premáčaniu fasád, ale aj k ich zašpineniu
usadeninami oxidov kovov z krytiny, oplechovania, či špiny z odkvapov. Tiež je dôležité, aby dažďová
voda nevsakovala do zeminy hneď pri múre, pretože by tak prispela k navĺhaniu obvodových stien.

Najdôležitejšou údržbou je čistenie žľabu,
v tomto prípade od úlomkov povrchu
škridiel po zime, Babiná
(foto Mgr. Ivan Farárik)
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Ani nanovo položená krytina neznamená koniec
starostlivosti, žľaby sa zanášajú aj suchým lístím
a konármi, Hronský Beňadik
(foto Mgr. Ivan Farárik)

Provizórne vloženie kúska plechu, Babiná
(foto Mgr. Ivan Farárik)

Provizórne vloženie kúska plechu, Babiná
(foto Mgr. Ivan Farárik)
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Mikroklíma, vetranie, kúrenie
Vetranie musí byť rýchle a účinné, aby obmedzilo energetické straty. Efektívne je vetranie prievanom
cca 4 minúty. Vetranie sa realizuje za účelom zníženia vlhkosti, ale má aj zdravotný význam pri
výmene opotrebovaného alebo znečisteného vzduchu. Vlhkosť je potrebné sledovať prostredníctvom
vlhkomeru, mala by sa pohybovať v rozmedzí 40-60%. Vetranie musíme prispôsobiť aj ročným
obdobiam. Na jar dochádza k efektu, kedy je murivo studené a vzduch v exteriéri teplý a vlhký.
Vtedy dochádza prúdením tohto vzduchu do interiéru k okamžitej kondenzácii vody na interiérových
povrchoch.
Rosný bod je stav, keď pri určitej teplote dochádza ku kondenzácii vodnej pary obsiahnutej vo vzduchu.
Problémy nastávajú, ak ku kondenzácií v rosnom bode dochádza na vnútornom povrchu steny. Možnosť
tvorby plesní však vzniká už pri kritickej povrchovej teplote rizika vzniku plesní (80% relatívnej vlhkosti
vzduchu) v tesnej blízkosti vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie. Tento stav nastáva pri teplote
o málo vyššej ako je teplota rosného bodu. Hlavným dôvodom kondenzácie sú tepelné mosty
v konštrukcii a nedostatočný pohyb a kvalita vzduchu. Prejavuje sa vo forme máp na ploche steny
s typickým čiernym alebo farebným (žlté, zelené, hnedé, okrové, modré alebo šedé) zafarbením. Plesne
sú vláknité huby, ktoré produkujú spóry. Spóry sú drobné, čiastočky, ktoré sú uvoľňované do ovzdušia
a kontaminujú ďalšie predmety a priestory, kde sa plesne rozmnožia. Kondenzácia sa prejavuje najmä
v prechodových obdobiach jar – jeseň, s nástupom vykurovacej sezóny na murive. Najúčinnejším
opatrením je časté a intenzívne vetranie, najlepšie v krátkych intervaloch, aby sme zbytočne neznižovali
interiérovú teplotu. Základným dostupným opatrením je aj odsunutie nábytku od stien, vyhýbanie
sa nalepeným tapetám a použitie elektrických odvlhčovačov. Na odstránenie samotných plesní je
možné použiť širokú škálu prostriedkov (Savo proti plesniam) na báze chlóru, alebo nátery obsahujúce
bakteriálne kultúry, ktoré likvidujú plesne (ich použitie sa však vylučuje so Savom). Z dlhodobého
hľadiska môžeme v interiéri merať teplotu a vlhkosť a nameraným údajom prispôsobovať intenzitu
vetrania. Dostupné meracie zariadenia dokonca vypočítavajú aj rosný bod, resp. pomôžu nám presne
merať aj teplotu a vlhkosť steny.
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Pre projekt Pro Monumenta zostavil Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.
Kapitoly Zrubové stavby, 3.3 Hlina a 8.1 Šindel spracoval Ing. arch. Boris Hochel pre projekt Pro Monumenta.
Text týchto kapitol bol doplnený upravený pre potreby tejto príručky zostavovateľom.
Zdroje fotografií sú uvedené v zátvorke v texte pod obrázkom, fotografie publikujeme so súhlasom autorov.
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