
Trudne losy obiektu

Dom Wypoczynkowy dla Pielgrzymów 
w Głuchołazach wchodzi w skład zespołu 
obiektów wybudowanego w 1882 r. jako za-
kład wodoleczniczy „Ferdinansbad”. Został on 
wzniesiony w stylu szwajcarskiej architektury 
uzdrowiskowej. Druga połowa XIX w. to czas 
rozkwitu wodolecznictwa i budowa zakładów 
leczniczych, m.in. w Głuchołazach.

Podstawowa metoda kuracji stosowanej 
w zespole nawiązywała do sposobów leczenia 
opracowanych przez ks. Sebastiana Kneippa 
i Vincenza Priessnitza.

Budynki wyposażono bardzo komforto-
wo jak na owe czasy, a więc w elektryczność 
i centralne ogrzewanie. Łazienki miały instala-
cję wodno-kanalizacyjną. Po kolejnych powo-
dziach i po I wojnie światowej, w trakcie której 
budynek był wykorzystywany jako szpital woj-
skowy, został on zrujnowany i zamknięty. Nowy 
właściciel, Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, 
zaadoptował budynki na przyklasztorną Szkołę 
Gospodarstwa Domowego dla dziewcząt. Po 
II wojnie światowej zakon przeniesiono do bu-
dynku, który jest obecnie przebudowywany, 
a w budynku głównym zorganizowano inter-
nat dla sierot i półsierot, a następnie Szkołę 
Przysposobienia Przemysłowego. Kolejnym 
użytkownikiem była Centrala Rolniczych 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska i Zielone 
Szkoły Katowickiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Prawowity właściciel, elżbietanki, po odzyska-
niu własności w latach 90. ubiegłego wieku 
zgromadził materiały budowlane do remontu. 
W trakcie powodzi z 1997 roku wyniki tych 
starań uległy jednak zniszczeniu podczas po-
wodzi. Zrujnowane budynki klasztoru elżbie-
tanki przekazały Caritas Diecezji Opolskiej.

Przebudowa w kilku etapach

Po przejęciu obiektu Caritas dokonał 
przebudowy budynku głównego. Budynek 
klasztorny, zwany ogrodowym, czeka obecnie 
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na remont. Konstrukcja budynku w momen-
cie przygotowania projektu przebudowy by-
ła w dobrym stanie technicznym.

Został on zbudowany w technologii tra-
dycyjnej. Ściany nośne zewnętrzne o różnych 
grubościach, od 82 do 29 cm, zostały wymu-
rowane z cegły ceramicznej na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej. W latach 70. XX wie-
ku elewację pokryto tynkiem cementowym 
z grubo ziarnistym kruszywem. Ściany we-
wnętrzne nośne i działowe powstały również 
z cegły ceramicznej. Do wnętrz zastosowano 
tynki wapienne i wapienno -cementowe.

Projekt prac remontowych

Zakres remontu obejmie termomoder-
nizację budynku w zakresie wymiany stolarki 
okiennej, ocieplenia ścian wewnętrznych i stro-
pu ostatniej kondygnacji. Zamontowany po-
winien być także system zarządzania energią.

Do realizacji prac konieczne będzie cał-
kowite skucie gruboziarnistego tynku cemen-
towego wykonanego w okresie powojennym. 
Przed przystąpieniem do termomoderniza-
cji budynku, w części zewnętrznej balkonów 
i ścian loggi muszą też być naprawione wszyst-
kie uszkodzenia powstałe w wyniku długo-
trwałej eksploatacji.

W 2017 roku została wykonana dokumen-
tacja techniczna termomodernizacji z wykona-
niem ocieplenia elewacji od strony zewnętrznej, 
na którą uzyskano pozytywną opinię i decy-
zję Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Budynek znajduje się bowiem pod 
ścisłą ochroną konserwatorską (wpis do reje-
stru zabytków woj. opolskiego). Inwestor nie 
podjął jednak prac realizacyjnych.

Elementy elewacji ocieplane od ze-
wnątrz powinny zostać zaizolowane płytą 
Kooltherm K5 z wielowarstwową okładziną 

włókna szklanego, klejoną bezpośrednio do 
ściany metodą bezspoinową z siatką zatopio-
ną w tynku. Grubość płyt dobrano do obec-
nie wymaganych warunków izolacyjności ter-
micznej ścian w zależności od ich grubości. 
W związku z koniecznością uzyskania nowe-
go pozwolenia na budowę, wykonano nową 
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dokumentację projektową termomodernizacji 
z zastosowaniem ocieplenia ścian zewnętrz-
nych od środka, co zgodne było z wymagania-
mi  ochrony konserwatorskiej. Do ocieplenia 
ścian zewnętrznych od środka zaplanowano 
płytę z pianki rezolowej o nazwie Koolterm K17 
firmy Kingspan Insulation. Jest ona osłonięta 
jednostronnie welonem szklanym i wykończo-
na płytą g-k z folią aluminiową jako paroizo-
lacją. Płyty mocuje się do ściany za pomocą 
konstrukcji wsporczej.

Docieplenie ścian wewnętrznych mię-
dzy strychem a pomieszczeniami nieużyt-
kowymi wykonane będzie płytą Kooltherm 

o grubości 9 cm. Stropy i ściany prostopadłe 
do ścian zewnętrznych należy ocieplić na dłu-
gości 50 cm w celu uniknięcia mostków ciepl-
nych. Ocieplenie stropu wykonane będzie od 
spodu stropu. Strop nad ostatnią kondygna-
cją użytkową ocieplony będzie wełną mine-
ralną gr. 20 cm.

Rozwiązania termoizolacyjne 
firmy Kingspan

Do ocieplania od wewnątrz najbardziej 
optymalnym rozwiązaniem z punktu widze-
nia technicznego okazało się zastosowanie 
płyt do izolacji wewnętrznej Kooltherm K17 
firmy Kingspan. Takie rozwiązanie zapewnia 
pełną i sprawdzoną na etapie badań kompa-
tybilność wszystkich elementów składowych, 
co jest szczególnie istotne z punktu widzenia 
długotrwałej eksploatacji systemu.

Płyta Kooltherm K17 umożliwia nadanie 
ścianom budynku wymaganej przepisami izo-
lacyjności cieplnej, co pozwoli na ograniczenie 
strat ciepła i zmniejszenie kosztów ogrzewa-
nia. Zgodnie z wymogami prawnymi taki sys-
tem winien być nierozprzestrzeniający ognia 
(NRO). Dotyczy to układów dociepleniowych 
z materiałem o klasie reakcji na ogień C-s2,d0. 
Płyty Kooltherm z pianki rezolowej spełniają 
takie wymagania.

Płyty Kooltherm K17 firmy Kingspan ma-
ją bardzo wysoką odporność na uderzenia, co 
zapewnia układowi trwałość i odporność na 
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uszkodzenia w trakcie eksploatacji. Wykończenie 
ścian wewnętrznych płytą z powłoką g-k nie 
wymaga tynkowania i zmniejsza koszty wy-
konawcze.

System można montować w bardzo sze-
rokim zakresie temperatur – od +5°C w trak-
cie prac aż do +25°C.

Konkurs firmy Kingspan Insulation 
sp. z o.o. dla architektów został przygotowa-
ny we współpracy z magazynem Renowacje 
i Zabytki. Celem konkursu było wyłonienie 
wyróżniających się projektów, zrealizowa-
nych w latach 2019–2022 w obiektach budow-
lanych wpisanych do rejestru zabytków bądź 

znajdujących się w strefie ochronnej. Prace 
projektowe, renowacyjne czy konserwatorskie 
musiały uwzględniać technologię Kingspan- 
-Kooltherm. W konkursie przyznano nagrody 
w kategoriach: realizacja roku – wykonana 
z wykorzystaniem projektu uwzględniające-
go technologię Kingspan-Kooltherm, i projekt 
roku przygotowany do realizacji z zastoso-
waniem produktów Kingspan-Kooltherm. 
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło 
się 19 maja w hotelu Rubinstein w Krakowie.

Fot. i rys.: LINEA-PROJEKT  
Krystyna Piecuch
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