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Co bolí 
paneláky

Na území naší republiky byly doposud komplexně nebo alespoň 
částečně zrekonstruovány tisíce panelových domů. Jejich zateplení 

vedlo ke snížení nákladů spojených s vytápěním bytů, výraznému 
zlepšení celkového vzhledu objektů, zvýšení úrovně  bydlení majitelů 

a v konečném důsledku i zvýšení tržní ceny panelových domů.

Z a více než dvě desetiletí se stačila řada 
společností zabývajících se revitalizací 
paneláků vypracovat na skutečné mis-
try svého řemesla, zkvalitnily se pou-

žívané materiály i technologie. Na druhou stranu 
během rekonstrukcí stále dochází k řadě závaž-
ných chyb. Mnohým z nich však mohou zabrá-
nit sami investoři. 

Kdy se šetřit 
nevyplácí
První chyba vzniká v důsledku nerozumné snahy 
společenství panelového domu ušetřit na projektu  
zateplení, ke kterému je potřeba stavební povo-
lení získané na základě projektu daného staveb-
ním zákonem. Mnohá  společenství však projekt 
nechávají zpracovat až v případě, že jim ho sta-
vební úřad neodpustí. Z jakých důvodů se šetření  
na projektu nemusí vyplatit? V panelových do-
mech se dříve, než se přistoupí k samotnému za-
teplení, provádí bez projektu (stavební zákon ho 
nevyžaduje) výměna oken, která s  sebou nese  

Celkové zateplení nepřináší pouze energetické 
úspory, ale i zlepšení vzhledu panelového 

domu. IQ SERVICE

Vlastníci panelových domů by se neměli při 
zateplování snažit ušetřit na projektu. Jeho 
absence může naopak investici značně 
prodražit. INNOVA Group

V současné době je 
v České republice ještě 
45 % panelových domů, 
které neprodělaly žádnou 
rekonstrukci. INNOVA Group
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řadu technických problémů v návaznosti na bu-
doucí zateplení – provedení detailů a výběr vhod-
ných oken. Zdaleka ne všechna okna na součas-
ném trhu splňují veškeré požadované technické  
parametry. Zvláště ta levnější zůstávají  hodně 
dlužna dostačující kvalitě a  cena je bohužel při 
volbě oken tím nejdůležitějším kritériem, důle-
žitějším než reference na  dodavatele, technické  
parametry okna a detaily jeho uložení do stěny, 
dodací lhůta, záruka, odpovědnost za škody, způ-
sob placení a  další. Všechny tyto požadavky se 
bez kvalitní projektové dokumentace vyhodno-
cují velmi obtížně a nakonec se úspora dosažená  
v  průběhu přípravy na  zateplení může znač-
ně prodražit při realizaci takzvanými víceprace-
mi, tedy pracemi nad rámec smlouvy. Vzhledem 
k tomu, že úroveň stavebních firem je různá, do-
poručují odborníci při provádění veškerých sta-
vebních úprav, včetně výměny oken, využít od-
borné pomoci „technického dozoru investora“.

Zateplování panelového domu pěnovým 
polystyrenem. EPS ČR

Mají v současnosti 
vlastníci panelových domů 
šanci získat státní dotaci 

na rekonstrukci panelového 
domu? 

Zateplení panelového domu se 
neobejde bez zpracovaného 
projektu. ALUMISTR
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problémy, o Kterých 
se nemluví
Kromě řady dalších potíží například s etapizová-
ním zateplení vznikají často problémy, o kterých se 
často nemluví a na jejichž nápravu může dohléd-
nout sám investor: V bytech, kde byla provedena 
výměna oken,  je nutné častěji větrat, protože nová 
okna ve srovnání s původními jsou mnohem těs-
nější a infiltrace vzduchu okenními spárami je tím 
omezená. Navíc v domech, do kterých je zaveden 
plyn, těsná okna často způsobují nedostatek spalo-
vacího vzduchu. V těchto případech je třeba řešit 
přívod vzduchu ke sporáku jinou cestou nebo vy-
měnit plynový sporák za elektrický.
Po dokončení zateplení je důležité provést revi-
zi a úpravu topného systému. Důvodem je to, že 
úspory tepla se v tomto případě dosahuje sníže-
ním topného výkonu kotle nebo výměníku, čímž 
dojde ke změně hydraulických poměrů v topné 

soustavě, radiátory jsou zbytečně velké a setrvač-
nost systému je také značná. Taková soustava se 
pak velmi těžko reguluje. 

nevKusné Kabáty 
paneláKů
Italskému ostrůvku Burano vtiskuje zajímavou at-
mosféru tamní architektura. Má podobu malých 
domků oblečených do fasád nejrůznějších křikla-
vých barev. Jedna z verzí vysvětlujících tuto pest-
rost barev,  říká, že barvy zde pomáhají majitelům 
domků, kteří se rádi napijí vína, aby trefili do svých 
domovů. Co má ale svůj půvab u středomořské ar-
chitektury, působí opačně v případě českých pa-
neláků. Některá sídliště u nás dnes vypadají, jako 
by na něm paneláky vyrazily na maškarní bál. Je to 
tím, že barevnost panelového domu je u nás znač-
ně podceňována a  většinou ji řeší majitel nemovi-
tosti prostřednictvím svých statutárních zástupců.  

Zateplení obvodového pláště panelových 
domů novou progresivní technologií  Baumit 
KlebeAnker zlepší tepelně izolační vlastnosti 
zateplení až o 20 %. KAStEN
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OKNA A DVEŘE

- NECHTE SE PŘEKVAPIT NAŠÍ KOMPLETNÍ NABÍDKOU
- DRŽÍME SE TRADIČNÍCH HODNOT – KVALITA A SERVIS OD RODINNÉ FIRMY
- ZAJÍMAVÁ CENA PRO KAŽDÉHO PLUS MALÝ PRAKTICKÝ DÁREK

Kvalita převyšuje cenu

SLANÝ - tel: 312 520 885
PRAHA 3 - tel: 272 760 007
PRAHA 8 - tel: 774 443 487
RAKOVNÍK - tel: 313 513 056

PLZEŇ - tel: 377 321 288
KRALUPY N. VLT. - tel: 605 201 931
KLADNO - tel: 733 727 260
BEROUN - tel: 606 662 216

PARDUBICE – tel. 607 555 343
KOLÍN - tel: 774 457 477
ČESKÁ LÍPA - tel: 736 764 713
MĚLNÍK - tel: 605 201 931

Magazin bydleni _ 225 x 86,5 mm.indd   1 9.8.2010   13:17:50

Na  první pohled poznáte, kdy o  ní rozhodovali 
osvícení investoři za pomoci architekta. Štěstí mě-
ly i lokality, kde přece jen platí určitá omezení, kde 
je nezbytná spolupráce se stavebními úřady, pří-
padně s ústavy památkové péče.

co investoři neovlivní

V minulém roce došlo ke změně, kterou investo-
ři neovlivní. V létě vešlo ve známost, že fondy do-
tačního programu  Zelená úsporám jsou vyčer-
pány. Naštěstí od roku 2001 mohla společenství 
vlastníků panelových domů využívat k  zateple-
ní a celkové i částečné rekonstrukci  domů stát-
ní dotační program Nový PANEL. Za dobu fun-
gování tohoto programu bylo poskytnuto celkem 
8510 dotací v celkové výší 11,8 miliardy Kč, které 

přispěly k revitalizaci kolem 330 000 panelových 
bytů.  Jaký osud postihl tento státní dotační pro-
gram v době, kdy se ve všech sférách přistupuje 
k úsporným opatřením? 
V  roce 2010 bylo podáno více než 700 žádos-
tí o podporu rekonstrukcí bytových domů, kte-
rou program Nový PANEL poskytoval formou 
zvýhodněných záruk a úrokových dotací. Z pro-
středků vyčleněných pro tuto formu podpory 
ve schváleném rozpočtu na rok 2010 by další žá-
dosti již nebylo možné uspokojit. Z toho důvodu 
byl s účinností od 13. srpna 2010 příjem žádostí 
pozastaven. Vzhledem k tomu, že ani schválený  
rozpočet na  rok 2011 neumožňuje poskyto-
vat z  prostředků SFRB přímé nenávratné do-
tace, nebudou v roce 2011 žádosti o úrokovou  
dotaci na  rekonstrukce bytových domů v pro-

gramu Nový Panel přijímány. Škoda. Průzkumy 
PanelSCAN ukazují, že v současné době je v ČR 
45 % panelových bytů, které neprošly žádnou 
opravou, a dalších 20 % bytů, které byly opra-
veny jen dílčím způsobem. Ukončení dotačních 
programů jejich rekonstrukci nezastaví, ale zpo-
malí. Pokud žijete v panelovém domě, který re-
konstrukce teprve čeká, asi nejlepší bude obrátit 
se na Centrum regenerace panelových domů ne-
bo SČMBF a poprosit o radu, jakým způsobem 
lze v současnosti zafinancovat rekonstrukci pa-
nelových domů.

Alena Vondráková, 
odborná spolupráce Ing. arch. Jan Hořejší 

a společnost Kasten
Foto: archiv firem

Nové, účiNNěJší zatepleNí
Významným příspěvkem ke zvýšení kvality je progresivní technologie zateplení obvodového 
pláště bytového domu systémem Baumit KlebeAnker. Jedná se o použití kruhových 
plastových kotev, osazovaných přímo na nosné zdivo. tyto kotvy se pak pokryjí lepidlem 
a tepelně izolační desky se na ně nalepí. Kotvy tak vytvářejí styčné body pevně spojené 
s jádrem nosné stěny. „Odpadá tak připevňování fasádní izolační desky na nosné zdivo 
hmoždinkami, které dříve prostupovaly tepelně izolační vrstvou a mohly být příčinou tepelných 
mostů. takto provedené zateplení přináší až o 20 % vyšší úsporu tepla,“ vysvětluje Aleš 
Kocourek ze společnosti Kasten.

O tom, jaká se použijí nová okna, 
zateplení, fasáda, by neměli rozhodovat 

sami vlastníci panelových domů. 
Prvotním kritériem při výběru by neměla 

být cena. KNAUF
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Kvalita převyšuje cenu 
– heslo, které platí
v ýrobce plastových oken – rodinná firma 

Vorlíček-Plast, s  r.o., již dvanáct let nabí-
zí  zákazníkům kvalitní a technicky propracované  
výrobky, což jí umožňuje spolupráce s  předním 
německým výrobcem inteligentních okenních sys-
témů firmou GEALAN Fenster-Systeme GmbH.
Firma Vorlíček-plast si ověřila, že cesta ke spoko-
jenosti zákazníků vede pouze přes trvalé zlepšo-
vání kvality a inovaci jejích produktů, aby mohla 
nabídnout vždy to nejlepší. V letošním roce při-
náší firma Vorlíček-plast dvě novinky, které sle-
dují dlouhodobý trend ve vývoji plastových oken. 
Tím je neustálé hledání takových změn profilo-
vých systémů, které vedou ke snižování tepelných 
ztrát prostupem tepla okny a zároveň ke zlepšo-
vání tuhosti a statiky oken. 
První novinka je představitelem klasického vývo-
jového trendu směřujícího k profilům s větší sta-
vební hloubkou a  modernizovaným designem. 
Vývojáři GEALANU představili na  letošním 
veletrhu v  Norimberku profily řad S  8000IQ+ 
a S 7000IQ+ se stavební hloubkou 83 mm. Větší 
stavební hloubka rozdělená jak v rámu, tak i v kří-
dle do šesti komor vytváří větší odpor vedení tepla 
a vede tak ke snížení tepelných ztrát. 
Druhou novinkou je technologie vlepovaného 
skla, kterou je možné uplatnit i u obou výše uve-
dených profilů. Princip technologie STV (static-
ké zasklení za  sucha) spočívá ve  vlepování skel 
do rámu křídla. Vlepování skel je technologie již 
delší dobu známá  z jiných průmyslových odvět-
ví, zejména z automobilového průmyslu, kde se 
již stala standardem. Použitím kvalitních lepí-
cích hmot bylo dosaženo ještě větší pevnosti spo-

Rám 83 mm 
v kombinaci s křídlem 
rovněž 83 mm. V křídle 

velká hlavní komora 
i pro větší výztuž, lepší 

statika, zasklení 
32 až 56 mm

Rám 83 mm 
v kombinaci s křídlem 

74 mm, v křídle 
standardní velikost 
hlavní komory pro 

výztuž, zasklení 
24 až 46 mm

Klasické 
provedení –

vyztužení křídla.

jení skla s karoserií než dříve. Kvalita lepidel pře-
svědčila natolik, že se technologie lepení používá 
dokonce i ke spojování některých dílů karoserie.
Sklo je samo o sobě při správném způsobu zatí-
žení materiálem dostatečně tuhým, aby bezpeč-
ně zajistilo statiku okenního křídla. Může na sebe 
proto převzít úkol ocelové výztuže, kterou je pak 
možné z profilu křídla vyloučit. Tím se eliminu-
je i tepelný most, který jinak ocelová výztuž v kří-
dle představuje.
Výsledky zkušebních testů jsou přes nepřítomnost 
výztuže stejné jako v  případě okna vyrobeného 
klasickou metodou, ve dvou ukazatelích je dokon-
ce předčí. Dosahuje se o 150 Pa lepší vodotěsnosti 
lepší a zejména lepších izolačních vlastností – ko-
eficient prostupu tepla rámem Uf dosáhl hodno-
ty Uf= 1,0 W/m2K. Novou technologii ocení spo-
třebitel i při manipulaci s oknem, protože křídlo 
je o poznání lehčí a velmi odolné proti svěšování. 
Kromě všech těchto více než přesvědčivých fak-
tů jsou vlepovaná skla i významným příspěvkem 
pro ochranu životního prostředí. Jednak dochá-
zí k absolutní úspoře materiálu ocelové výztuže, 
což může činit na jednom křídle 10 až 12 kg oceli, 
a jednak díky lepším koeficientům prostupu tep-
la dochází k nižším tepelným ztrátám. Tento eko-
logický přínos navíc pocítí konečný spotřebitel 
na své peněžence. 
V  případě zájmu kontaktujte obchodní zastou-
pení firmy Vorlíček – plast s.r.o.,na kterém vám 
zdarma a nezávazně vyhotoví cenovou nabídku. 
Vše potřebné se dozvíte na  bezplatné infolince 
800 555 339, kde si také můžete objednat firemní 
produktový katalog. 
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Křídlo 
bez výztuže 

s vlepením skla
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