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Fragment elewacji wschodniej
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Rzut parteru willi
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Pałac w Cieszycach, lata 70. XIX wieku
Pałac w Cieszycach wzniesiony został prawdopodobnie w latach 70. XIX wieku dla Ferdinanda Neide, na 
którego wskazują inicjały umieszczone w kratach głównych drzwi wejściowych. Budynek reprezentuje typ 
willi włoskiej o formach architektonicznych nawiązujących do późnej fazy stylu willowego ,,Villenstil", 
wykształconego w szkole berlińskiej. Wystrój wnętrz o charakterze eklektycznym opracowano z przewagą 
form neorenesansowych.

W kwietniu 2015 roku miał miejsce pożar obiektu. Ogień zaprószony na poddaszu strawił niemal cały dach 
oraz silnie uszkodził pomieszczenia piętra. Ucierpiały też pomieszczenia parteru.

Inwentaryzacją obiektu zajmowałem się w czasie swoich studiów na kierunku Ochrona Zabytków.

1.W większości zachowana dekoracja elewacji nie pozwala zastosować izolacji od strony zewnętrznej. 
Dlatego proponuje się ocieplenie ścian od strony wewnętrznej, np. płytami MULTIMAX 30 �rmy Isover, 
wykonanymi z wełny szklanej o współczynniku przewodności cieplnej na poziomie λ=0,030 W/mK (dla 
ściany ceglanej 52 cm potrzeba płyty 12 cm, aby spełnić U<0,21 Wm2K). Dekoracja wnętrz została w 
większości strawiona w wyniku pożaru. Wobec czego ściany obwodowe można by ocieplić od strony 
wewnętrznej i na podstawie zachowanych reliktów, odtworzyć sztukaterię uwzględniając już nieznacznie 
zmienioną geometrię pomieszczeń przy ścianach zewnętrznych.

2. Drewnianą więźbę dachową należałoby odtworzyć. Do ocieplenia dachu można użyć wełny mineralnej 
pomiędzy krokwiami, częściowo pod nimi, o grubości 22 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ 
wynoszącym 0,031 W/mK. Wówczas współczynnik przenikania ciepła U dachu będzie wynosił 0,15 Wm2K.

3. Piwnice obecnie są pozbawione posadzek — proponuje się założenie posadzek na gruncie ocieplonych 
np. płytami z wełny mineralnej grubości 10 cm, λ wynoszącym 0,038 W/mK. Współczynnik przenikania 
ciepła posadzki na gruncie będzie wtedy wynosił 0,30 Wm2K.

4. Dach należałoby pokryć łupkiem w kolorze gra�towym/czarnym, jak to miało miejsce w okresie 
przedwojennym. Wówczas w nieinwazyjny sposób można by zastosować dachówkę fotowoltaiczną. Takie 
rozwiązanie prezentuje się estetycznie, a przez podobieństwo dachówki fotowoltaicznej do dachówek z 
łupka ich obecność nie wpłynęłaby negatywnie na odbiór budynku. Pozyskaną czystą energię można by 
wykorzystać nie tylko do obsługi budynku, ale także do zasilenia pompy ciepła oraz podgrzewaczy wody.

5. Wskazane byłoby także cieplenie stropów zewnętrznych (balkony/tarasy) oraz usunięcie mostków 
termicznych na styku przegród poziomych i pionowych i w narożnikach ścian.

6. Stolarkę otworową proponuje się poddać konserwacji, w razie możliwości drewniane pro�le 
okienne/drzwiowe można poszerzyć i wstawić szklenie podwójne. Poddać konserwacji należałoby też 
drewniane okiennice wewnętrzne. Można je zamykać w okresie grzewczym, w pomieszczeniach nieuży-
wanych, celem zminimalizowania strat energii. Podobnie w upalne dni, chroniąc się przed nadmiernym 
nagrzewaniem.

7. Przywrócenie otworów okiennych zapewnieni naturalne oświetlenie wnętrz, co pozwoli zaoszczędzić 
energię elektryczną.

8. Zachowane neorenesansowe piece ka�owe należy poddać konserwacji, jednak oczywiście dziś pełniły-
by tylko funkcję ozdobną. Można by wprowadzić ekologiczne ogrzewanie budynku przy zastosowaniu 
pompy ciepła (zasilanej prądem z fotowoltaiki).

9. Prawdopodobnie brak jest możliwości bezinwazyjnej instalacji wentylacji mechanicznej. Można 
zastosować wentylację hybrydową — należałoby udrożnienić kanały wentylacyjne i zwieńczyć je nasada-
mi hybrydowymi. W celu wywołania podciśnienia przetwarzają one siłę wiatru, a w przypadku jego braku, 
energię elektryczną z sieci lub panelu solarnego. Okna i drzwi powinny zostać uszczelnione, natomiast aby 
zapewnić przepływ powietrza należałoby zamontować nawietrzaki. Na rynku są modele regulowane 
automatycznie, ponadto można je wyposażyć w moduł grzewczy — co pozwala uniknąć niepotrzebnych 
strat ciepła.

10. Niezbędne jest także założenie drenażu po obwodzie budynku, osuszenie murów i zastosowanie 
iniekcji celem utworzenia przepon hydrofobowych — pozwoli to na usunięcie wilgoci z piwni i, poprawie-
nie mikroklimatu we wnętrzu budynku.

11 Deszczówkę można zbierać w zbiorniku wkopanym przy willi — można ją wykorzystać m.in. do 
spłukiwania toalet czy podlewania ogrodu.

12. Wskazanym jest odtworzenie ozdobnej sadzawki, pełniącej jednocześnie rolę ogrodu deszczowe-
go/małej retencji. Niewielki zbiornik wodny wpłynie pozytywnie na bioróżnorodność, podniesie walory 
estetyczne, a także, w połączeniu z otaczającą zielenią wprowadzi przyjemny mikroklimat, m.in. obniżając 
odczuwalną temperaturę w upalne dni.

13. Proponuje się uzupełnienie kompozycji naturalistycznego parku o nowe nasadzenia. Na tyle, na ile 
pozwoliłyby wytyczne konserwatorskie, zamiast krótko przystrzyżonych trawników, dobrą alternatywą 
byłoby wprowadzenie łąk kwietnych — zapewniają lepszą retencję wody i bioróżnorodność.

14. Powierzchnie utwardzone należy zrobić w miejscach tylko do tego niezbędnych — pozostałe 
ścieżki/podjazdy można zaprojektować jako gruntowe/żwirowe — tworząc przepuszczalne powierzchnie.

15. Planując remont obiektu należałoby także zwrócić uwagę aby wybierać możliwie lokalne i naturalne 
materiały budowlane o niskim śladzie węglowym oraz maksymalnie wykorzystać elementy nadające się 
do naprawy/konserwacji.
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