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STAVEBNÍ OKÉNKO

VLHKOST
Pavel Matela
Kdo se rozhodl žít ve více než staletém domě, 
tak dříve nebo později narazí na problematiku 
vlhkosti. Důvodem může být případná degradace 
konstrukcí, ale především změna životního stylu 
a vyšší komfortní nároky. Historické stavby proto 
vyžadují jiný přístup než ty současné, které jsou 
často konstruované jako vesmírné stanice s ma-
ximální mírou nezávislosti na okolním prostředí.

Pokud nechceme s podmínkami starého 
domu marně bojovat a hledáme konečné řešení, 
tak máme jen tři možnosti. Za prvé stavbu zcela 
odstranit a postavit nový dům, za druhé rea-
lizovat samonosnou a odizolovanou vestavbu, 
nebo se za třetí s domem sžít a respektovat 
jej. To znamená dům pochopit a provést jen 
rekonstrukční opatření dle logiky konstrukce 
domu. Výhodu máme v tom, že domy, kte-
ré po staletích ještě stojí, jsou akreditované 
časem. Jednoduše řečeno si musíme vybrat 
mezi možností žít v domě, který je principiálně 
prodyšný a má svoje specifika nebo si ve starém 
domě vytvořit novou, mikroklimaticky nezávislou 
obytnou buňku.

Zvláštní kategorii představují přestavby 
průmyslových a hospodářských objektů k úče-
lům bydlení, kde si s pouhým obnovením funkcí 
většinou nevystačíme. I v domech od počátku 
určených k bydlení může změna způsobu vytápění 
znamenat výrazný zásah do vlhkostních poměrů.

Tipy a triky při zvýšené vlhkosti
• důsledná regulace srážkové vody, tz. odve-

dení vody od domu s důrazem na kontrolu 
různých dodatečných zásahů

• při přechodu z tuhých paliv na bezspalinové 
topení promyslet důsledky změny přirozené 
ventilace

• neizolované podlahy a stěny musíme nechat 
dýchat (pozor na betony a dlažbu) nebo 
dodatečně odvětrat způsobem, který je 
dostatečně robustní a v souladu s fyzikál-
ními zákony

• tzv. sanační omítky vlhkost neodstraňují, jen 
reagují s větší setrvačností

• některé stavební konstrukce počítají s určitou 
mírou vlhkosti a například zdivo z nepálené 
hlíny při vyschnutí degraduje

• rada zkušeného a soudného odborníka vydá 
za stovky hodin strávených na diskusních 
fórech a ušetří život stavebníka i stavby
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POEZIE

Petr Schemild

BÁSNÍK

Zbloudilý básník, 
sedl si a  
koukal do stěn. 

Pak odešel, 
a pak se vrátil, 
na smažený sýr.

0
6

/2
0

22

VÝSTAVA

POD NÁNOSEM/UNDER LAYERS
Radka Částková

Fascinace se dostavila při 
rozsáhlém panoramatu, 
kdy je tam vše doslova na 
talíři, což mě vedlo k bližšímu 
zkoumání zdejší krajiny. To 
kouzlo umocnil pohled na 
mapové schéma celé oblasti 
a zajímavou kresbu, která 
zaznamenávala jednotlivé vrypy doby. Tak, jak jsem okusovala, 
odkrývala já všemožné zákoutí, doly, kopce, údolí, rybník, pole, tak 
poněkud stejným principem jsem přistoupila ke tvorbě objektů, 
pomyslných krajinných fragmentů a vrývala do nich geologická 
mapová schémata, což vytvářelo ten chtěný reliéf krajiny, jenž mi 
byl naservírován. Haptický moment mikroreliéfních děr umocnila 
textilie vlající v prostoru, vytvářející charakter otisku, a skrze který 
došlo k záznamu struktury doplňující celou instalaci s názvem 
Pod nánosem/Under layers, která svým vzezřením působila až 
muzeálním charakterem a snažila se o zaktivizování a vnímání 
všednosti okolí v napojení se na sílu smyslových faktorů podmí-
něného bádáním v dané lokalitě.

mapa // záznam  
// krajina  
// pospolitost  
// eroze // reliéf  
// vryp // vrstvy // 
hromadění //tvary // 
lidské schránky // 
soudržnost



měrně opylovat pouhých 50 včel zednic. Těchto 
divokých opylovačů ovšem ubývá: z přibližně 
600 druhů včelovitého hmyzu jich v České re-
publice již téměř 90 úplně vyhynulo. Dalších asi 
250 druhů je na seznamu druhů bezprostředně 
ohrožených vyhubením. Lékem na jejich úbytek 
je pestrá krajina, dostatek potravy v blízkém 
okolí, omezení používání pesticidů a příležitosti 
k vybudování obydlí – pokud nemáte starou zeď, 
skvěle poslouží třeba hmyzí hotel. 

Při vaší příští návštěvě Farmstudia se tak 
můžete vydat na trochu jinou procházku: pod 
stropem Ateliéru najdete bzučící kolonii pačmeláků, 
ve štítu Galerie příbytky zednic, v těsné blízkosti 
zdí stodoly nory pískorypek, a když budete mít 
štěstí, prolétne kolem vás skutečný klenot: až 
3 cm velká včela drvodělka s nezaměnitelným, 
temně fialovým leskem. Ve zdech Farmstudia 
to prostě žije.

PŘÍRODA

PODIVUHODNÝ SVĚT  
VČEL SAMOTÁŘEK
Barbora Chmelová
Vápenné omítky, pálené cihly, opukové zdi, pís-
kovcové štuky, vepřovice, staré dřevo – tyto 
přírodní stavební materiály bezesporu udávají 
ráz areálu Farmstudia a jsou oceňovány nejen 
příznivci historických staveb. Toto prostředí láká 
jako magnet i jednu nenápadnou, avšak překva-
pivě pestrou a významnou skupinu návštěvníků – 
včely samotářky. 

Ploskočelky, pískorypky, čalounice, zednice, 
drvodělky, ruděnky, žlutoproužky, nicotěnky, 
smolanky, vlnařky, smutěnky, ostnoštítky, dřevo-
bytky, maltářky, kuželitky, slídiletky, pačmeláci, 
chluponožky… to jsou jen některé z půvabných 
názvů včel, které žijí skrytě v naší bezprostřední 
blízkosti. Na rozdíl od včel medonosných netvoří 
tento hmyz organizovaná společenství, ale vy-
hledává život o samotě, v párech nebo menších 
a „neformálních” sousedských koloniích. Liší se 
od sebe vzhledem, velikostí, způsobem života 
a typem hnízd, která si staví. 

Jedná se většinou o malé komůrky, do kterých 
včela naklade vajíčko, přidá kuličku z květního 
nektaru a pylu, aby o larvičku bylo postaráno, 
chodbičku uzavře a pokračuje v budování dal-
ších. Hnízdo může být ve skulině mezi kameny, 
omítce, ve stonku rostlin, v dírce ve dřevě, na 
hromádce písku, ve šnečí ulitě… včelí fantazie 
v tomto ohledu nezná hranic. Samotářské včely 
jsou významnými opylovači – společně s čmeláky, 
brouky a dalšími druhy hmyzu se nenápadně 
postarají až o dvě třetiny veškerého opylování. 
Výhodou samotářských včel je i to, že vylétají za 
potravou i v chladnějších dnech, kdy se běžným 
včelám medonosným z úlu nechce. Zahradu s 10 
ovocnými stromy dokáže bezpečně a rovno-

Transparentní účet na záchranu  
a rekonstrukci objektů Farmstudia: 
8280000828 / 2010

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC!

Transparentní účet pro podporu  
kulturních aktivit spolku: 
313666313 / 2010

BUDE

4. 6.  Farmstudio OPEN  
(vernisáž výstav, koncert Marta Töpferová Latin 
trio, film s živou hudbou, oheň)

25. 6.  Umění dětem  
(zážitkový workshop současného umění pro děti)

10.–17. 7.  Mezinárodní dobrovolnický workcamp INEX

12. 8.  Komiksový workshop pro děti  
pod vedením La Familia Gabi  
a koncert Petra Linharta

13. 8.  Dílna pro začínající písničkáře

13. 8.  Vernisáž výstavy  
Akademie současné fotografie

14. 8.  Umění dětem  
(zážitkový workshop současného umění pro děti)

18.–21. 8.  Dobrovolnický workcamp Tamjdem

2.–4. 9.  Landartový festival TRSY

17. 9.  Farmstudio OPEN  
(vernisáž výstav, koncert, film, performance, oheň)

24. 9.  Svatováclavské slavnosti  
(koncert)

15. 10.  Jan Nevole  
projekce 16mm filmů závadového tvůrce  
s nevhodným obsahem  
a vystoupení radikální dechovky Fabrikanti

22. 10.  Umění dětem  
(zážitkový workshop současného umění pro děti)

27.–30. 10.  Tvůrčí dílna analogové fotografie

6. 6. 2022 
— 
12. 8. 2022

Bohemia Farmstudio,  
Vysoká 26 
otevřeno po dohodě  
na info@farmstudio.cz,  
603 863 524

REZIDENČNÍ 
UMĚLCI
Aleš Bárta,  
Kristýna Procházková,  
滴答 dik6 daap3  
(Jollie Cheung & Barry 
Wan), Podhoubí/Fungi sesny 
(Anežka Stupková, Nikola 
Šmeralová, Jakub Kučera),  
Karolína Zelená

FARM
STUDIO
VYSTAVA`

OBRAZEM

Svatomartinský průvod

Rezidenční pobyt – divadelní před-
stavení Sbírka modrych predmetu

Zvuková performance – Barry Yuk Bun 
Wan, Anders Flodin, Emelie Sjöström

Máš to šel – nevídaná sklářsko-hudební performance

Shromáždění členů Unijazzu

Taneční performance – Łukasz Wójcicki, Tatiana Cholewa, 
Anna Jurek


