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Anotace 
Není správné chápat regeneraci bytového fondu jen jako nutnost vyplývající 

ze zanedbané údržby. Celý proces regenerace našeho bytového fondu má pozitivní vliv 

na mnoho oblastí našeho života, hospodářství ČR, tvorbu životního prostředí atd. 

Při současném propadu stavebnictví, zvláště v oblasti nové výstavby, přestavuje 

program regenerace bytového fondu významnou příležitost k uplatnění volných 

kapacit a snižování nezaměstnanosti. 

Regenerace bytového fondu má také velmi pozitivní vliv na tvorbu sociálního 

prostředí, zvláště pomáhá tvořit vztah obyvatel ke svým domům a lokalitám, ve 

kterých jsou tyto domy postaveny. 

Zvláště díky výraznému zlepšení tepelně-technických parametrů budov určených 

k bydlení, lze dosáhnou výrazné úspory tepla. Díky výrazným úsporám tepla dochází 

nejen k úspoře nákladů, ale především se výrazně snižují emise škodlivin do ovzduší. 

Svým přístupem k regeneraci bytového fondu přispíváme k tvorbě životního a 

sociálního prostředí generací příštích. 

Klíčová slova: revitalizace, bytový fond, úspory, emise  

Summary: It is wrong understanding of regeneration of housing stock only as 

necessity resulting from bad upkeeping. The whole process of housing stock 

regeneration has an positive influence on many parts of our life, national economy of 

the Czech Republic, creation of environment etc. 

 At present fall of building industries, mainly in the field of new buildings, represents 

the programm of housing stock regeneration important oportunity for usage of free 

capacities and decrease of unemployment. 

Regeneration of housing stock has even a positive influence on social environment 

creation, especially it helps to create relationships of inhabitants to their houses and 

localities, in which these houses are situated. 

Especially thanks to marked improvement of thermo-technical parms of buildings 

destined for living it is possible to reach marked heat savings. Thanks to it the 

expenses are saved, but first of all airborne release is decreasing.  

By our approach to the regeneration of housing stock we contribute to creation of 

environment and social environment for next generations. 

Keywords: revitalization, stock of houses, savings, emissions 
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Seznam použitých zkratek 

BD  Bytové družstvo 

B.j.  Bytová jednotka 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká státní norma 

ČSÚ  Český statistický úřad 

STČ  Střední čechy  

IPRM  Integrovaný plán rozvoje měst  

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

PENB  Průkaz energetické náročnosti budovy 

SČMBD Svaz českých a moravských bytových družstev 

SVJ  Společenství vlastníků jednotek 

TDI  Technický dozor investora 

TNI   Technicko normalizační informace 

TZB  Technické zařízení budov 

TUV  Teplá užitková voda 
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1. ÚVOD 

Bytový fond má v každé zemi podstatný vliv na mnoho oblastí, nejen na kvalitu 

lidského života, ale také na další oblasti fungování státu. Podílí se na tvorbě sociálního 

prostředí, má významný ekonomický vliv, dokáže významně ovlivnit energetické 

potřeby státu nebo kvalitu životního prostředí. V předrevoluční době byl vliv těchto 

aspektů existence bytového fondu významně podceněn, a to nejen v České 

republice.[14]  

S problémy bytového fondu, které se řeší v ČR, se potýkaly jak země bývalého 

východního bloku, tak vyspělé západoevropské země. Po II. světové válce vyvstala v 

Evropě potřeba rychle zajistit bydlení v situaci, kdy byla velká část bytového fondu 

zničena válkou. Začala tzv. první fáze obnovy bytového fondu. Hlavním požadavkem 

vlád evropských zemí se stala dostupnost sociálního bydlení. 

Zatímco se Západní Evropa z počátku věnovala spíše výstavbě tradiční zděnou 

technologií, v zemích východního bloku se s průmyslovou výstavbou pomocí panelové 

technologie začalo již v padesátých letech. V Československu především díky firmě 

Baťa, která s vývojem panelů začala již v roce 1940. Během II. Světové války firma 

Baťa ve Zlíně postavila panelovou technologií několik experimentálních dvojdomků 

pro své zaměstnance. Po válce se s vývojem montovaných domů pokračovalo ve Zlíně 

až do roku 1952, kdy byl vývoj domů přesunut do Prahy, konkrétně do Ústavu 

montovaných staveb Praha. 

Od roku 1953 začala systémová výstavba bytových domů, jednotlivé stavební 

soustavy byly označovány jmény. Vznikly tzv. typizované soustavy bytových domů. 

Prvním zástupcem typizovaných soustav v ČR byl pětipodlažní dům G40. V domě se 

nacházelo 40 bytů. Čtyři poschodí se stavěla jako montovaná z panelů, suterénní 

podlaží bylo monolitické, ztužující. 

Stavební soustavu G40 postupně nahradily stavební soustavy G55, G57, G58, G59. Od 

panelové soustavy G57 se rozvíjí sériová výroba panelů ve specializovaných 

závodech. Masivní výstavba probíhá především v Praze a v oblastech s rozvíjejícím se 

těžkým průmyslem (Ostravsko, Střední Čechy, Severní Čechy.) Pro výstavbu těchto 

domů je typická nízká kvalita domů, vysoká energetická náročnost a další technické 

vady domů. 
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V menších městech mimo průmyslový region, a na vesnicích se stavělo převážně 

zděnou technologií. 

Další zlom ve výstavbě bytových domů nastal v roce 1962, kdy se výroba zaměřila na 

stavební soustavy s příčnými nosnými systémy. První zástupkyní těchto konstrukčních 

soustav se stala T06B a poté soustava T08B. Zajímavostí těchto soustav je využití 

předpínaného betonu při výrobě dílců, betonové dílce získaly lepší mechanické 

vlastnosti. 

V sedmdesátých letech vydala vláda představovaná prezidentem Svobodou pokyn 

k většímu zapojení průmyslu do stavby bytů. Bytová situace byla stále neuspokojivá, 

zvyšovala se porodnost a mladé rodiny neměly kde bydlet. Odborníci došli k názoru, 

že problém s nedostatkem bytů bude možné vyřešit pouze díky zavedené panelové 

výstavbě, a budování nových sídlišť bude tvořeno panelovými bytovými domy. 

V návaznosti na toto rozhodnutí byly rozšířeny výrobní kapacity závodů vyrábějících 

dílce, nakoupeny nové technologie a ze zahraničí zakoupena dokumentace a licence ke 

stavební soustavě Larsen-Nielsen. Společnost vyžadovala stavbu 22 tis. bytů ročně. 

Největšího kvantitativního rozvoje dosáhlo naše stavebnictví ve druhé polovině 

osmdesátých let. Ročně bylo postaveno 35 tis. bytů.  

Revoluce v roce 1989 znamenala konec stavby panelových domů. Některé podniky 

zaměřené na panelovou výstavbu se privatizovaly a zaměřily se na výrobu 

prefabrikovaných dílů pro dopravní stavitelství nebo průmysl. Mnoho paneláren po 

revoluci zaniklo. Požadavky obyvatelstva České republiky na způsob a kvalitu bydlení 

se začaly po vzoru západní Evropy měnit, stejně jako technologie výstavby bytových 

domů. Ta se vrátila zpět k železobetonovým skeletům vyzděným cihelnými bloky, 

nebo jinými zděnými prvky. 

Se změnou politického systému a současnou změnou požadavků obyvatel ČR na 

kvalitu bydlení začal trend částečné privatizace bytového fondu a jeho postupné 

regenerace.Tento trend trvá dosud. 

Cíl: Není správné chápat regeneraci bytového fondu jen jako nutnost vyplývající 

ze zanedbané údržby. Celý proces regenerace našeho bytového fondu má pozitivní vliv 

na mnoho oblastí našeho života, hospodářství ČR, tvorbu životního prostředí atd. 
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Při současném propadu stavebnictví, zvláště v oblasti nové výstavby, představuje 

program regenerace bytového fondu významnou příležitost k uplatnění volných 

kapacit a snižování nezaměstnanosti. 

Regenerace bytového fondu má také velmi pozitivní vliv na tvorbu sociálního 

prostředí, zvláště pomáhá tvořit vztah obyvatel ke svým domům a lokalitám, ve 

kterých jsou tyto domy postaveny. 

Zvláště díky výraznému zlepšení tepelně-technických parametrů budov určených 

k bydlení lze dosáhnou výrazné úspory tepla. Díky výrazným úsporám tepla dochází 

nejen k úspoře nákladů, ale především se výrazně snižují emise škodlivin do ovzduší. 

Svým přístupem k regeneraci bytového fondu přispíváme k tvorbě životního a 

sociálního prostředí generací příštích. 
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2. REVITALIZACE BYTOVÉHO FONDU 

Stav domovního a bytového fondu České republiky vhodného k revitalizaci ke dni 1. 

3. 2001 ukazuje Tab. č. 1. 

Tab. č. 1. Domovní a bytový fond vhodný k revitalizaci 

Domy úhrnem   1 969 018 

z toho domy obydlené  1 630 705 

Z úhrnu 

obydlených 

domů 

rodinné domy  1 406 806 

bytové domy   195 270 

domy podle 

vlastnictví 

soukromých 

osob 
 1 397 924 

obce, státu  79 066 

SBD  41 808 

domy 

postavené 

do 1919  260 357 

1920-1945  320 902 

1946-1980  637 736 

1981-2001  388 380 

Zdroj: ČSÚ (Sčítaní lidí, domů a bytů 2001) 

V České republice se k 1. 3. 2001 nacházelo celkem 3 827 678 obydlených bytů o 

celkové rozloze 187 880 040 m2. Průměrný byt v ČR disponuje 49 m2 obytné plochy, 

přičemž jeho celková velikost je 76,3m2. 

 Zdroj: ČSÚ (Sčítaní lidí, domů a bytů 2001) 

U domů postavených po roce 2001 se s jejich revitalizací nepočítá, neboť jejich 

tepelně-technické vlastnosti jsou na výrazně vyšší úrovni, než domy postavené před 

tímto datem. 

• Rodinné domy jsou postaveny převážně tradiční zděnou technologií. 

• Bytové domy se dle typu a technologie výstavby nosných zdí dělí: 
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1. Domy postavené převážně tradiční zděnou technologií je v ČR 991 081, 

v těchto domech je zbudováno 1 859 466 bytů. 

2. Domy postavené montovanou technologií (převážně panelové domy), je v ČR 

79 867 domů. V těchto domech je umístěno 1 215 243 bytových jednotek. 

Zdroj: ČSÚ (Sčítaní lidí, domů a bytů 2001) 

Pod pojmem revitalizace bytového fondu rozumíme především výraznou modernizaci 

domů vedoucí k zásadnímu prodloužení jejich životnosti a zvýšení standardu bydlení 

tak, aby odpovídal požadavkům budoucích let i desetiletí. Požadavky na standard 

bydlení se od devadesátých let minulého století rychle zvyšují, toto je celoevropský 

trend, podstatná část našeho bytového fondu však za tímto trendem stále zaostává. 

2.1. Rozdělení revitalizace 

Revitalizace bytového fondu je složitý proces, který se skládá z několika částí. 

Nejdříve je nutné objekt určený k revitalizaci projít s odborníkem, který zjistí vady, 

které by laik mohl přehlédnout. Poté se stanoví harmonogram prací, které je nutné 

provést. „Klasický“ obyvatel domu totiž ví, že chce odstranit ošklivé umakartové 

jádro, udělat novou kuchyň, maximálně opravit vypouklý panel na balkoně či lodžii. 

Pouze odborník objeví např. vady panelů, které je nutné nahradit, sanovat či opravit. 

2.1.1. Sanace vzniklých vad a poruch 

Jedná se o sanaci vad a poruch objektů vzniklých díky nevhodnému konstrukčnímu 

řešení, vad vzniklých při výrobě jednotlivých dílců, ať z důvodů nekvalitních 

materiálů, nevhodně zvolené technologie výroby nebo nedodržování technologických 

výrobních předpisů. Vady dále vznikaly samotným užíváním objektu, zanedbáním 

údržby nebo díky nesprávně prováděným udržovacím pracem, či v důsledku 

prováděných stavebních úprav. Typickým představitelem těchto vad je řešení 

statických problémů obvodových dílců panelových domů, sanace obvodových plášťů, 

balkonů a lodžií, rekonstrukce nevhodně konstrukčně řešených střech, opravy a sanace 

hydroizolací. 

2.1.2. Realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti 

V současné době jedna z nejdůležitějších součástí celkové revitalizace domů. Mnozí 

vlastníci domů se však mylně domnívají, že se při rekonstrukci domu jedná jen o část 
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označovanou jako zateplení domu. Pod pojmem energeticky úsporná opatření se však 

rozumí, jak vylepšení tepelně technických vlastností jednotlivých konstrukčních částí 

staveb pomocí izolačních materiálů nebo jejich náhrada za dokonalejší díly, tak další 

zásahy především v oblasti technických zařízení budov (typická je regulace otopné 

soustavy, aplikace regulačních prvků – například termostatických ventilů radiátorů, 

nebo instalace systémů nuceného větrání s rekuperací tepla). 

2.1.3. Rekonstrukce technologických součástí domů a bytů  

Rekonstrukce technologických součástí se provádí současně s výměnou 

technologických součástí za nové, dokonalejší a bezpečnější. 

Jedná se především o rekonstrukce a výměny výtahů nebo rekonstrukce rozvodů vody, 

tepla, elektrické energie. 

2.1.4. Modernizace bytů prováděná s cílem zvýšit standard bydlení na současnou 

úroveň 

Typickými představiteli této části jsou například rekonstrukce bytových jader spojené 

s výměnou původních především umakartových dílců za nové, většinou zděné nebo 

montované systémem suché výstavby. 

2.2. Rozdělení prováděných prací 

V rámci revitalizace bytového fondu rozlišujeme prováděné práce na přípravnou práci, 

která je nejdůležitější, protože pokud se špatně vypracuje projekt, zhodnotí stav domu, 

vypočítá energetická náročnost budovy, špatně vybere realizační firma, můžeme nejen 

přijít ve výsledku o dotaci od státu, ale může se stát, že budeme muset opravu domu 

opakovat, a provedení prací jako takové bude k ničemu. 

2.2.1. Přípravné práce 

Přípravné práce jsou veškeré činnosti předcházející samotné realizaci revitalizačních 

opatření (předprojekční příprava, projekční činnost, výběrové řízení dodavatele 

stavebních prací, zajištění financování, výběr technického dozoru investora). 

a) Shromáždění dostupných technických podkladů k domu 

Zvláště původní projektové dokumentace, revizních zpráv, dokumentace k 

provedeným úpravám a opravám, údajů o spotřebě energií apod. 
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b) Provedení stavebně technického průzkumu objektu a diagnostika stávajících 

vad 

Prováděno především autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavitelství, 

případně za účasti autorizovaného inženýra v oboru statika a dynamika staveb. Cílem 

stavebně technického průzkumu je nalézt a popsat závady a poruchy bytového domu, 

stanovit způsob jejich odstranění a definovat priority v prováděných opravách tak, aby 

tyto na sebe vzájemně navazovaly a tvořily logický celek ze stavebního pohledu. 

Závěry stavebně technického průzkumu jsou publikovány v technické zprávě, ze které 

vychází projektant zpracovávající projektovou dokumentaci k prováděné revitalizaci 

bytového domu. V případě využití dotačních titulů Zelená úsporám nebo Nový panel 

jsou přesně stanoveny oblasti, na které je nutno zaměřit stavebně technický průzkum a 

tyto oblasti posoudit. Jedná se o stavebně technický průzkum v tzv. minimálně 

přípustném rozsahu. V rámci regenerace bytového domu je pak nutné vyřešit a opravit 

všechny položky části A) seznamu oprav a modernizací, na které lze poskytnout 

podporu, podle nařízení vlády č. 299/2001 Sb.[11] (příloha č.1), jinak nemohou být 

dotace poskytnuty. Pokud některá z položek nevyžaduje stavební zásah a vyhovuje 

současným požadavkům, považuje se za splněnou. 

c) Hodnocení spotřeby energií (energetický audit, průkaz energetické náročnosti 

budovy, tepelně technické hodnocení) 

Vychází především z požadavků ČSN 73 0540:2007 Tepelná ochrana budov[2], 

vyhlášky č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu[10], a 

zákonu č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.[5] 

1. Energetický audit bytových domů  

Audit je rozbor všech druhů energií spotřebovávaných v budově (vytápění, osvětlení, 

ohřev teplé vody) a navrhuje optimální varianty na realizaci úsporných opatření. V 

energetickém auditu se vybírá z několika hodnocených variant optimální varianta 

zohledňující nejen největší snížení spotřeby energie v objektu, ale též investiční 

náklady na realizaci úsporných opatření, včetně vyhodnocení návratnosti vložených 

finančních prostředků.[8]  
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2. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)  

PENB hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují. Součástí 

hodnocení jsou energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. 

Splnění požadavků na spotřeby jmenovaných energií je dokládáno k prokázání 

(dodržení) obecných technických požadavků na výstavbu, ve smyslu vyhlášky 

č.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu[10]. 

Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší než 10 let a je součástí 

dokumentace při: 

a) výstavbě nových budov, 

b) při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 

m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost. (Větší změnou dokončené budovy je 

taková změna, která probíhá na více než 25% celkové plochy obvodového pláště 

budovy, nebo taková změna technických zařízení budovy s energetickými účinky, kde 

výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší než 25% celkové spotřeby 

energie.), 

c) při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy 

nastala povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti podle písmene a) nebo b). 

Jak už bylo řečeno výše, pomocí průkazu energetické náročnosti se mimo jiné 

prokazují i obecné technické požadavky na výstavbu. Tato povinnost je dána §6a, 

odstavec 1, zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií:[5] 

„Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí zajistit splnění 

požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, které 

stanoví prováděcí právní předpis (vyhl.148/2007 Sb., o hodnocení vlivu výplní otvorů 

na energetickou náročnost budov[9]), a dále splnění požadavků stanovených 

příslušnými harmonizovanými českými technickými normami (např.[2])“. 

Výpočet měrné spotřeby tepla na vytápění dle dalších předpisů, (například dleTNI 

730329 (rodinné domy) [3] a TNI 73 0330 (bytové domy).[4] 

Tento výpočet je přípustný pro prokazování měrné spotřeby tepla na vytápění objektu 

a je určen pro dotace Zelená úsporám. V porovnání s Energetickým auditem a 

průkazem energetické náročnosti budov se jedná o jednodušší variantu výpočtu. Tento 
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výpočet je v porovnání s metodikou výpočtů prováděných v energetických auditech 

méně přesný. 

ČSN 73 0540:2007 Tepelná ochrana budov [2] mimo jiné stanoví požadavky na 

prostup tepla jednotlivými částmi konstrukce (obvodový plášť, otvorové výplně, 

střešní konstrukce, podlahy a stropy atd.). Při posuzování celkových tepelně 

technických vlastností konstrukce budov se vychází z normových hodnot. V praxi se 

hovoří o tzv. normových hodnotách nebo o doporučených hodnotách. 

d) Projekční činnost 

V rámci projekční činnosti se na základě podkladů získaných v předprojekční fázi 

zpracovává projektová dokumentace stavby. Nejčastěji ve formě tzv. jednostupňové 

projektové dokumentace, tzn. projektové dokumentace v rozsahu, který je dostatečný 

pro: 

• vydání stavebního povolení (nebo ohlášení stavby), 

• zpracování nabídek stavebními firmami, 

• vypracování žádostí o dotace, 

• uzavření smlouvy o dílo, 

• provádění stavebních prací, 

• kontrolu kvality prováděných prací, 

• kolaudaci stavby nebo převzetí díla. 

Zjednodušeně lze říci, že je projektová dokumentace základním dokumentem, který 

určuje, jakým způsobem a jakými stavebními materiály bude stavba prováděna. 

Nesporný vliv má i na celkovou výši ceny realizace (investičních nákladů). Projektová 

dokumentace se skládá z textové části, výkresové dokumentace a výkazu výměr, 

přičemž výkaz výměr projektová dokumentace nemusí vždy obsahovat. 

Textová část: technické zprávy o objektu, popis prováděných prací, výpočty, vyjádření 

specialistů v jednotlivých oborech – například statika, požární ochrana. 

Výkresová část: obsahuje řezy, pohledy, půdorysy výkresů, řešení detailů. 

Výkaz výměr: položkový výpis objemu veškerých prováděných prací a materiálů 

použitých při provádění stavby. Představuje první konkrétní výši investičních nákladů. 

e) Výběr dodavatele díla (realizátora) 
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Tato část přípravných prací je zpravidla investory nejvíce sledovanou částí. V rámci 

výběrového řízení je nejčastěji doporučováno provedení výběrového řízení 

porovnáním nabídek zpracovaných na základě projektové dokumentace včetně výkazu 

výměr a doplňujících zadávacích podmínek. Ve výběrovém řízení jsou stanovena 

hodnotící kriteria a jejich váhové ohodnocení vyjádřené buď pomocí bodů, nebo 

procentuálně. 

Jednotlivé nabídky by měl posoudit nestranný specialista, nejlépe projektant 

zpracovávající projektovou dokumentaci nebo jiný projektant specializující se na 

problematiku regenerace bytových domů. 

Závěr hodnotitele má pro investora zpravidla doporučující charakter, ale investor by se 

tímto závěrem měl i řídit. 

f) Financování, dotace 

Nejčastějším způsobem je financování z fondu oprav případně s využitím úvěru. Při 

regeneraci bytových domů lze využít dotační tituly Nový Panel, Zelená úsporám, 

fondy IPRM (integrovaný plán rozvoje měst). 

Problematikou financování bytového fondu se zabývá samostatná kapitola této práce. 

g) Výběr technického dozoru investora 

Pro osobu vykonávající technický dozor investora (zkráceně TDI) je mezi laickou 

veřejností používáno označení „stavební dozor“. Hlavním úkolem technického dozoru 

investora je vykonávat kontrolu kvality prováděných stavebních prací v souladu 

s projektovou dokumentací a předloženou nabídkou na realizaci stavby, dodržování 

předpisů, norem, jednotlivých ustanovení smlouvy o dílo. Investor by si měl vybrat 

osobu vykonávající technický dozor, která splňuje tyto podmínky: je autorizovaným 

inženýrem v oboru pozemní stavitelství, případně statika a dynamika staveb, má 

dlouhodobou praxi v oblasti regenerace bytových domů, zvláště v zateplování pláště 

budovy, sanace střech, výměny otvorových výplní apod., není v žádném vztahu 

k firmě provádějící stavební práce, má dostatek času. 

2.2.2. Realizace prací  

Realizace prací se provádí na základě smlouvy o dílo. Smlouvy o dílo jsou nejčastěji 

uzavírány na základě návrhů smluv předložených realizačními firmami. S výjimkou 



Alena Bezoušková : Soc., ekonom. a ekolog. aspekty revitalizace bytového fondu 

11 
2010 

velkých BD a naprosté menšiny ostatních investorů jsou tyto smlouvy o dílo 

posuzovány neodborně, což často přináší problémy při řešení nedostatků. 

Regenerace bytových domů je prováděna 

a) Komplexně v rámci jedné investiční akce tzn., že na konkrétním objektu jsou 

v krátkém časovém úseku, zpravidla v 1 – 2 letech, provedena všechna opatření 

směřující ke zlepšení stavu dotyčného domu. Laicky lze říci, že na domě je provedena 

generální oprava. 

Tímto způsobem se nejčastěji regenererují domy v majetku velkých bytových 

družstev, zvláště těch, která stanovují harmonogram obnovy svého bytového fondu 

centrálně. Jedná se zpravidla o nejvýhodnější způsob opravy domů a to hned 

z několika důvodů: 

• tzv. vedlejší náklady stavby (například zábor prostranství, stavba lešení apod.) 

jsou vynaloženy pouze jednou a nevynakládají se opakovaně, 

• jednotlivé prováděné činnosti na sebe bezprostředně navazují a není tak třeba 

realizovat žádná provizorní řešení (dočasné napojení konstrukcí), 

• v rámci jedné investiční akce se proinvestuje velká částka, ceny prací a 

materiálů jsou zpravidla nižší než u staveb menšího rozsahu, 

• při využití vyššího úvěru má investor zpravidla lepší vyjednávací pozici. 

Současně však komplexní regenerace znamená velké finanční zatížení, které je pro 

velké množství investorů důvodem k rozhodnutí revitalizovat druhou formou tzv. 

etapizovaně. 

b) Po jednotlivých etapách nejčastěji v závislosti na finančních možnostech 

investora. 

Prostřednictvím postupné (etapizované) regenerace se regenerují buď domy vlastněné 

malými BD, SVJ, privátními osobami, nebo domy velkých BD, ve kterých však mají 

jednotlivé samosprávy dostatečný vliv na rozhodování o způsobu provádění obnovy 

bytového fondu. 

Nejčastěji se práce realizují v tomto pořadí: 

Výměna otvorových výplní (oken a dveří), 

 sanace balkonů a lodžií,  
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oprava hydroizolace spodní stavby,  

zateplení neprůsvitných částí obvodového pláště, 

sanace střechy současně s dodatečným zateplením, 

výměna nebo generální oprava výtahu, 

rekonstrukce nebo posílení páteřní elektroinstalace, 

rekonstrukce společných prostor, sklepů.  
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3. FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO FONDU 

Málokteré bytové družstvo, společenství vlastníků jednotek, vlastník rodinného domu, 

má veškeré finanční prostředky na kompletní opravu domu. Proto se pro financování 

obnovy bytového fondu využívá několika na trhu dostupných finančních zdrojů. 

3.1. Vlastní finanční prostředky investorů (zvláště pak fond oprav) 

Povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku (tvořit fond 

rezerv na opravy a údržbu) ukládá vlastníkům jednotek zákon č. 72/1994 Sb., zákon o 

vlastnictví bytů[7]. Není však stanoveno, jak vysoký by příspěvek do“fondu oprav“ 

měl být. 

Obecně lze konstatovat, že platby do fondu oprav se pohybují od 10 Kč/m2  do 40 

Kč/m2 . V 70. letech bylo doporučeno státními orgány tvořit rezervy na budoucí 

údržbu opravy ve výši 0,4 % z investičního nákladu ročně. Už tehdy odborníci 

varovali a hovořili o reálné částce daleko vyšší, blížící se 2,5 %. Dnes se ukazuje, že 

měli pravdu. Dle zkušeností se jako minimální hranice jeví částka ve výši 1,5 % 

z investičního nákladu ročně. V modelovém příkladě uvažovaném pro průměrný 

panelákový byt o velikosti 65 m2 a současné ceně 1,5 mil. Kč by pak tento příspěvek 

představoval částku cca. 28  Kč/m2 (viz tabulka č.2.) 

Tab. č. 2. Příspěvek do fondu oprav 

% z investičního 

nákladu ročně 

Platba za 

Kč/byt/rok Kč/byt/měsíc Kč/m2/měsíc 

0,4 6 000 500 7,7 

1,5 22 500 1 875 28,8 

2,5 37 500 3 125 48 

K obdobné částce, v rozmezí 28 – 30 Kč/m2 je možno dospět i jinou cestou, a to 

konkrétním příkladem (tab.č.3.) financování komplexní regenerace bytu v panelovém 

domě. Opět se jedná o typický byt o velikosti 65 m2. Z výsledku několika odborných 

studií, je možno dospět k závěru, že částka potřebná k financování komplexní opravy 

takového bytu se pohybuje v rozmezí 300 – 500 tis. Kč (plášť, okna, střecha, rozvody 

TZB, jádra, výtahy atd.) Jedná-li se o opravy týkající se pouze pláště objektů (fasáda, 
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okna, střecha), pohybuje se tato částka mezi 180 – 200 tis. Kč. Realizace takto 

nákladných opatření si zpravidla vedle vlastních prostředků vyžaduje využití úvěrů. 

Zpravidla družstva využívají vlastní zdroj a úvěry v poměru cca 20/80. V současné 

době jsou běžně dosažitelné úvěry s 15-letou dobou splatnosti a s úrokovou sazbou cca 

5 - 6 %. V případě bytových domů je možno čerpat dotaci na úhradu části úroku 

z úvěru ve výši 2 % až 4 % (nejvyužívanější je úroková dotace ve výši 2%). Pro byt 

velikosti 65 m2 pak financování vypadá následujícím způsobem: 

Tab.č.3. Tvorba fondu oprav v závislosti na výši investičních nákladů a výši dotace z programu Nový 

panel 

Varianta oprav 
„plášť“ „komplexní“ 

na  byt na m2 na  byt na m2 
Celkové náklady 200 000 3 077 400 000 6154 
Vlastní zdroje:   20% 40 000 615 80 000 1 230 
Úvěr :                 80 % 160 000 2 461 320 000 4 923 
Měsíční splátka  (úrok 6 % - bez dotace) 1 350 20 2 700 42 
Měsíční splátka  (úrok 6 % - 2 % dotace) 1184 18 2 367 36 
Měsíční splátka  (úrok 6 % - 4 % dotace) 1030 16 2 059 32 

 

Pro zjednodušení se dále zabývejme pouze variantou rekonstrukce pláště a její vazbou 

na výše doporučenou částku cca 30 Kč/m2 příspěvku do fondu oprav. Rozhodne-li se 

BD či SVJ přistoupit k opravě a zateplení obvodového pláště, střechy a výměně oken, 

je nutné shromáždit ve fondu oprav částku 40 tis. Kč/byt, což je 615 Kč/m2. Při platbě 

30 Kč/m2 bude tato částka naspořena v průběhu necelých dvou let (20 měsíců), což je 

vzhledem k aktuálním potřebám objektů a neustále rostoucím cenám energií reálná 

doba.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že ti z vlastníků, kteří se rozhodli tvořit fond oprav při 

spodní hranici, se rekonstrukce svého domu v nejbližší době nedočkají. Z praktických 

zkušeností víme, že mezní hranicí, od které je možno přemýšlet o „komplexnější“ 

opravě či regeneraci a ne o záplatování náhlých poruch a havárií, je tvorba fondu 

nutná od 20 Kč/m2 a vyšší. 
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3.2. Dotace poskytnuté prostřednictvím různých dotačních titulů  

Stát poskytuje vlastníkům bytových jednotek a rodinných domů při splnění určitých 

podmínek dotace na opravy (modernizace) jejich domů, jedná se o Nový panel, Zelená 

úsporám, fondy IPRM. 

3.2.1. Nový Panel 

Úroková dotace poskytovaná Státním fondem rozvoje bydlení prostřednictvím 

Českomoravské záruční a rozvojové banky a to na základě Nařízení vlády č. 299/2001 

Sb.[11] Původně byl tento program pod názvem PANEL určen pouze pro komplexní 

regeneraci bytových domů postavených panelovou technologií. Hlavním smyslem 

programu byla a stále je motivace vlastníků bytových domů k provedení komplexní 

regenerace bytových domů, a tím zvýšení standardu bydlení. 

Do roku 2009 byl tento program nejvyužívanějším dotačním titulem v oblasti 

regenerace bytových domů. Souhrn výsledků využítí programu Panel jsou zhrnuty 

v tab.č.4. 
Tab.č.4. Celkové výsledky programu Panel v jednotlivých letech 

Rok 

Úroková dotace 

Počet 

dotací 

výše dotace 

v  tis.Kč 

podporovaný úvěr 

v tis.Kč 

počet opravených 

bytů 

2001 18 34 904 119 707 1 600 

2002 40 251 933 778 259 4 537 

2003 145 429 155 1 377 663 5 684 

2004 163 363 418 1 187 118 8 866 

2005 197 221 719 876 797 9 032 

2006 1 050 1 599 995 5 591 400 45 073 

2007 2 566 4 299 981 12 506 976 100 140 

2008 2 024 1 999 974 11 422 881 76 570 

2009 2 203 2 653 385 13 064 550 82 403 

Celkem 8 406 11 854 464 46 925 351 333 905 

Zdroj: SFRB (JUDr. Wagner) 
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V roce 2009 je program přejmenován na Nový panel a rozšířen i na bytové domy 

postavené jinou, než panelovou technologií.  

Program Nový Panel poskytuje tzv. úrokovou dotaci, tzn., že jeho použití na investiční 

akce financované bez bankovního úvěru je bezpředmětné. V závislosti na rozsahu 

prováděných oprav je poskytována dotace ve výši výši rozdílu splátek úvěru, která 

odpovídá snížení úroku z úvěru proti sazbě uvedené ve smlouvě o úvěru o 2,5 – 4 

procentní body. 

Od roku 2009 je možné jej kombinovat s dalšími dotačními tituly, zvláště titulem 

Zelená úsporám. 

Současně lze využít i zvýhodněné bankovní záruky za úvěr, který poskytuje 

Českomoravská záruční a rozvojová banka. Počet a objem poskytnutých záruk ukazuje 

tab.č.5. Tento způsob záruky je výhodný zvláště pro investory, pro které přestavuje 

záruka formou zástavy nemovitosti nebo ručitelského prohlášení problém. 

Tabulka č.5. Počet a objem poskytnutých záruk Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou 

Rok 

Záruky 

počet 
Záruka banky 

(tis.Kč) 

2001 3 22 261 

2002 41 339 672 

2003 96 484 255 

2004 118 601 846 

2005 257 893 303 

2006 302 1 254 473 

2007 328 1 281 355 

2008 200 984 766 

Celkem 1 345 5 861 931 

Zdroj: SFRB (JUDr. Wagner) 
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3.2.2. Zelená úsporám 

Dotační program vyhlášený Státním fondem životního prostředí. Finanční prostředky 

získané z prodeje emisních povolenek jsou poskytovány na realizaci energeticky 

úsporných opatření v oblasti objektů určených k bydlení. Na rozdíl od programu 

PANEL byl při vyhlášení programu v březnu roku 2009 okruh příjemců dotace 

vymezen takto: rodinné domy a bytové domy postavené jinou než panelovou 

technologií. 

Finanční prostředky musí být vyčerpány do konce roku 2012. Nevyčerpané finanční 

prostředky se vrátí zpět kupci emisních povolenek. 

V průběhu roku 2009 byl okruh příjemců rozšířen i na panelové domy. Program dotuje 

provádění těchto skupin opatření: 

1. Oblast A: Úspora energie na vytápění prostřednictvím celkového nebo 

dílčího zateplení (provedením energeticky úsporných opatření) 

V případě komplexního zateplení je podmínkou poskytnutí dotace dosažení hodnoty 

měrné roční potřeby tepla na vytápění (70 kWh/m2 u rodinných domů a nejvýše 55 

kWh/m2 u bytových domů, a zároveň snížení potřeby energie na vytápění o 40 %.) 

Pokud žadatel dosáhne celkovým zateplením ještě nižší měrné potřeby tepla (40 

kWh/m2 u rodinných domů respektive 30 kWh/m2 u bytových domů), získá vyšší 

dotaci, a to 2200 Kč/m2 u rodinných domů respektive 1500 Kč/m2 u bytových domů. 

Nižších hodnot však nelze prakticky dosáhnout jinak, než instalací systému nuceného 

větrání s rekuperací tepla. 

V případě dílčího zateplení je základní podmínkou poskytnutí dotace dosažení 

požadované hodnoty úspory energie na vytápění vyjádřené v procentech a to 

provedením minimálně jednoho z předepsaných opatření (výměna nebo úprava 

otvorových výplní, zateplení částí obálky budovy nebo jejích částí apod.) Dotace se 

poskytuje při dosažení úspory min. 20% nebo min 30%. 

Při dosažení úspory energie v minimální výši 20% je poskytována dotace ve výši 650 

Kč/m2 podlahové plochy (max. však na 350 m2) u rodinných domů, 450 Kč/m2 

podlahové plochy (max. však na 120 m2 na bytovou jednotku) u bytových domů. 
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Při dosažení úspory energie v minimální výši 30% je poskytována dotace ve výši 850 

Kč/m2 podlahové plochy (max. však na 350 m2) u rodinných domů, 600 Kč/m2 

podlahové plochy (max. však na 120 m2 na bytovou jednotku) u bytových domů. 

U bytových domů postavených v některé stavební soustavě panelových domů 

zařazených do programu Nový panel dle nařízení vlády č. Nařízení vlády č. 299/2001 

Sb.[11] lze dotaci Zelená úsporám poskytnout pouze na komplexní zateplení bytového 

domu v souladu s podmínkami programu Zelená úsporám, zároveň musí být splněny 

další podmínky vyplývající z dohod mezi Státním fondem rozvoje bydlení a Státním 

fondem životního prostředí (například minimální rozsah provedených prací). 

2. Oblast B): Výstavba v pasivním energetickém standardu 

Program Zelená úsporám podporuje výstavbu nových rodinných a bytových domů 

splňující tzv. pasivní energetický standard. Podporována je i současná změna 

stávajících bytových domů na energeticky pasivní domy. Hlavním kriteriem pro 

poskytnutí dotace je dosažení měrné roční potřeby tepla 20 kWh/m2 u rodinných 

domů respektive 15 kWh/m2 u bytových domů. Dotace se přiděluje jako pevná částka 

na jeden rodinný dům (250 000 Kč) nebo jednu bytovou jednotku v bytovém domě 

(150 000 Kč). Vzhledem k výši investičních nákladů spojených s výstavbou obytných 

budov v pasivním standardu se však nepředpokládá masivní využití dotace na rozdíl 

od oblasti A. 

3. Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu 

teplé vody 

V rámci této oblasti podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících 

neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za zdroje na 

biomasu a účinná tepelná čerpadla v rodinných a bytových domech. Zároveň je 

podporována instalace solárních kolektorů na přípravu TUV nebo na kombinaci 

přípravy TUV a přitápění. Dotace se také poskytuje na instalaci účinných tepelných 

čerpadel do novostaveb.[12] 

Celkový přehled výše dotací poskytovaných v rámci programu Zelená úsporám je 

uveden v příloze č.2. 
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3.2.3. Fondy IPRM 

Na rekonstrukci bytových domů lze také využít prostředky z fondů Integrovaného 

plánu rozvoje měst, tedy z prostředků Evropské unie. Dotace jsou však poskytovány 

pouze ve vybraných lokalitách České republiky a z dosavadních zkušeností vyplývá, 

že jejich administrativní náročnost je v porovnání s Novým Panelem a Zelenou 

úsporám výrazně vyšší, což se projevuje v jak minimálním zájmu o využití těchto 

prostředků tak ve zvýšených nákladech spojených s administrací programu. 

V současné době probíhá intenzivní komunikace mezi zúčastněními stranami, která by 

měla vést k celkovému zjednodušení celého procesu administrace žádostí v rámci 

IPRM. 

3.3. Bankovní úvěry  

Při financování regenerace bytového fondu se nejčastěji využívá finančních prostředků 

shromážděných na fondu oprav v kombinaci s finančními prostředky získanými 

formou úvěru. 

V procesu regenerace rozlišujeme tyto základní formy úvěru: 

3.3.1. Bankovní úvěry nebo financování prostřednictvím stavebního spoření 

Tyto úvěry jsou nejčastěji poskytnované bankovními finančními institucemi 

zapojenými do programu Nový panel. 

3.3.2. Úvěry poskytnuté nebankovními finančními společnostmi 

Tyto úvěry jsou poskytovány i vlastníkům, kteří například neplní podmínky pro 

získání klasického bankovního úvěru, nebo nebudou využívat dotace z programu Nový 

panel. 

3.3.3. Úvěry poskytnuté přímo dodavatelem prací 

Částku za provedení prací splácí investor přímo dodavateli stavebních prací. Náklady 

spojené s úvěrem jsou pak zpravidla započteny do ceny díla nebo je tento 

dodavatelský úvěr poskytnut za smluvených podmínek. 

Téměř vždy jsou dodavatelské úvěry a úvěry poskytnuté nebankovními finančními 

společnostmi méně výhodné, než úvěry bankovní či úvěry ze stavebního spoření. 

Při výběru úvěru lze doporučit jednoduchou metodu porovnání výhodnosti nabídek 

úvěrů: 
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V nabídkách úvěrů si investor nechá vyčíslit: 

Sumu zaplacených úroků za celou dobu splácení úroku. 

Sumu všech zaplacených poplatků spojených s vedením úvěrového případu. 

Sumu všech zaplacených poplatků spojených s vyřízením úvěru. 

Součtem těchto hodnot získáme celkové náklady spojené s vyřízením a vedením 

úvěru. 

Nejnižší hodnotu lze považovat za nejvýhodnější z ekonomického hlediska. 

Není tak pravdou, že nejvýhodnější úvěr je úvěr s nejnižší úrokovou sazbou. Mimo 

úrokové sazby totiž celkovou výši nákladů úvěru ovlivňuje například doba splácení 

úvěru, jak dokazuje Tabulka č.6. Vliv délky úvěru na výši zaplacených úroků při 

konkrétní úrokové sazbě a výši splátek, přičemž jsou v tabulce uvedeny měsíční 

splátky při jednotlivých úrokových sazbách a částka úroků za celou dobu splácení.  
Tab.č.6. Vliv délky úvěru na výši zaplacených úroků při konkrétní úrokové sazbě a výši splátek 

úroková sazba 
a částka úroků 
za celou dobu 

splácení 

Splatnost úvěru 1 mil. Kč (údaje v Kč) 

10 let  15 let  20 let  25 let  30 let  35 let  40 let  

5,00% 10 607 7 908 6 600 5 846 5 368 5 047 4 822 

úroky 272 786 423 429 583 894 753 770 932 558 1 119 689 1 314 545 

5,50% 10 853 8 171 6 879 6 141 5 678 5 370 5 158 

úroky  302 315 470 750 650 930 842 262 1 044 040 1 255 467 1 475 696 

6,00% 11 102 8 439 7 154 6 433 5 996 5 702 5 502 

úroky  332 246 518 942 719 435 932 934 1 158 382 1 394 798 1 641 027 

Zdroj: ČSOB (Ing. Koucký) 

Tab.č.7. Přehled investičních nákladů již opravených panelových bytových domů  

Okres počet akcí 
rozpočtové 
náklady v Kč 

Náklady 
na m2 v 

Kč 

Podlahová plocha 
bytu celkem m2 

Počet b.j. 
Náklady 
na byt v 

Kč 

Praha + Stč 194 1 444 392 283 2 370 609 342 10 129 142 600 

Ústí nad Labem 331 3 006 366 029 3 207 937 557 15 366 195 651 

Hradec Králové 161 1 444 793 434 2 784 518 912 8 698 166 106 

Brno 12 84 189 376 2 485 33 884 488 172 519 

Ostrava 1 142 7 636 530 713 3 266 2 338 017 37 815 201 944 

Celkem 1 840 13 616 271 835 3 068 4 437 712 72 496 187 821 

Zdroj: SČMBD (síť SČMBD, 2001 – 11/2009) 
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Z přehledu opravených panelových bytových domů vyplývá několik závěrů, jak 

dokládá tab.č.7. 

a) V lokalitách s největším počtem provedených akcí jsou zároveň nejvyšší náklady 

na byt, je to dáno několika faktory: 

1.) jedná se o lokality s největším počtem domů postavených panelovou technologií, 

2.) rekonstrukce domů probíhala především u objektů v majetku velkých BD, které 

prosadily rekonstrukce s využitím komplexních systémových ověřených řešení 

s řádně vyškolenými pracovníky, 

3.) v těchto lokalitách se prováděla především komplexní rekonstrukce celé obálky 

budovy zahrnující sanaci balkonů (lodžií), výměnu otvorových výplní, sanaci 

střešního pláště a komplexní sanaci obvodového pláště budovy. 

b) Lokality s největším počtem realizovaných akcí jsou zároveň lokality 

s dlouhodobě největší mírou nezaměstnanosti. Průměrná mzda v těchto lokalitách 

je nižší, než je celostátní průměr. Nelze tedy tvrdit, že počet opravovaných domů a 

výše investičních nákladů, je nezávislá na ekonomické situaci v dané oblasti. 

Významný vliv hraje struktura vlastníků, přičemž investiční náklady na akce 

financované prostřednictvím velkých BD jsou vyšší než akce jednotlivých malých 

BD nebo SVJ, které často preferují nejlevnější řešení nebo také etapizovanou 

rekonstrukci. 

Výši investičních nákladů přepočítaných, na bytovou jednotku nebo m2 se postupně 

zvyšuje, je to dáno zvláště nárůstem cen stavebních prací a materiálu, a také 

zvyšujícím se rozsahem stavebních prací, jak dokládá tab.č.8. 
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Tab. č.8. Statistika počtu již opravených panelových bytových domů  

Rok 
Počet 

akcí 

Počet 

bytů 
cena/b.j. cena/m2 

2001 2 216 55 625 902 

2002 32 1 582 145 662 2 798 

2003 61 3 071 171 505 2 804 

2004 101 4 514 189 804 3 099 

2005 100 4 493 154 748 2 579 

2006 467 16 598 188 184 2 958 

2007 493 19 370 187 489 3 102 

2008 375 14 376 213 290 3 494 

2009 125 4 771 218 151 3 643 

Zdroj: SČMBD ((síť SČMBD, 2001-listopad 2009) 

Energeticky úsporná opatření výrazně snižují náklady na vytápění, a to i přes výrazný 

nárůst cen tepla. V modelovém příkladu BD Orlová při podlahové ploše všech 3300 

bytů, která je 205 676 m2 je ukázán rozdíl v měrných spotřebách a nákladech na 

vytápění zateplených domů za 14 let. Hodnoty uvedené v tabulce č. 9 a tabulce č.10 

jasně dokazují, že se i přes zvýšení cen tepla o 91%, náklady na vytápění 1m2 obytné 

plochy snížily o téměř o 25%. 
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 Tab. č. 9 Vývoj spotřeby tepla na vytápění 3300 bytů BD Orlová v letech 1996 – 2009 vč. výše úspor  

Rok 
Roční 

spotřeba v 
GJ 

Úspora 
tepla v 

GJ 

Úspora 
tepla v % 

Cena 
v Kč/GJ na 
patě domu 

Roční úspora v Kč 

1996 141 314 ------ ------ 178,59 Kč ------ 
1997 116 021 25 293 17,90% 218,17 Kč 5 518 174 Kč 
1998 100 216 41 098 29,08% 288,74 Kč 11 866 637 Kč 
1999 86 464 54 850 38,81% 320,00 Kč 17 552 000 Kč 
2000 71 054 70 260 49,72% 350,32 Kč 24 613 483 Kč 
2001 83 399 57 915 40,98% 340,43 Kč 19 716 003 Kč 
2002 74 416 66 898 47,34% 305,35 Kč 20 427 304 Kč 
2003 72 086 69 228 48,99% 309,67 Kč 21 437 835 Kč 
2004 64 546 76 768 54,32% 324,93 Kč 24 944 226 Kč 
2005 62 399 78 915 55,84% 331,19 Kč 26 135 859 Kč 
2006 54 273 87 041 61,59% 340,56 Kč 29 642 683 Kč 
2007 50 567 90 747 64,22% 354,49 Kč 32 168 904 Kč 
2008 48 124 93 190 65,95% 399,11 Kč 37 193 061 Kč 
2009 49 320 91 994 65,10% 452,52 Kč 41 629 125 Kč 

za 13 let  932 885 904 197     312 845 294 Kč 

Zdroj: BD Orlová (Ing. Katauer) 

Tab. č. 10 Měrná spotřeba a náklady na vytápění 3300 bytů BD Orlová v letech 1996 – 2009. 

Rok 

Cena 
v Kč/GJ na 
patě domu 
vč. DPH 

nárůst ceny GJ 
proti 

referenčnímu 
roku 1996 

Spotřeba 
GJ/m2/rok 

Náklady 
Kč/m2/rok  

rozdíl nákladů 
na m2 proti 

referenčnímu 
roku 1996 

rozdíl 
nákladů na 
teplo v % 

1996 178,59   0,69 122,76 Kč     
1997 218,17 22,16% 0,56 123,13 Kč 0,36 Kč 0,30% 
1998 288,74 61,68% 0,49 140,76 Kč 17,99 Kč 14,66% 
1999 320 79,18% 0,42 134,59 Kč 11,83 Kč 9,63% 
2000 350,32 96,16% 0,35 121,08 Kč -1,68 Kč -1,37% 
2001 340,43 90,62% 0,41 138,11 Kč 15,34 Kč 12,50% 
2002 305,35 70,98% 0,36 110,53 Kč -12,23 Kč -9,96% 
2003 309,67 73,40% 0,35 108,59 Kč -14,18 Kč -11,55% 
2004 324,93 81,94% 0,31 102,02 Kč -20,74 Kč -16,90% 
2005 331,19 85,45% 0,30 100,53 Kč -22,24 Kč -18,11% 
2006 340,56 90,69% 0,26 89,91 Kč -32,85 Kč -26,76% 
2007 354,49 98,49% 0,25 87,20 Kč -35,57 Kč -28,97% 
2008 399,11 123,48% 0,23 93,43 Kč -29,33 Kč -23,90% 

2009 452,52 153,38% 0,24 108,56 Kč -14,20 Kč -11,57% 

Zdroj: BD Orlová (Ing. Katauer)  
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4. VLIV REGENERACE BYTŮ NA SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Stav a kvalita bytového fondu představuje významný prvek při tvorbě sociálního 

prostředí, především měst a obcí. Průměrné stáří trvale obydlených domů v ČR 

představuje bezmála 50 let, z čehož vyplývá, že většina obydlených domů byla 

postavena po roce 1945. 

V poválečném období se výstavba bytových domů realizovala především 

prostřednictvím bytových domů stavěných v tzv. typizovaných konstrukčních 

soustavách bytových domů. Hlavním požadavkem společnosti bylo zajištění 

dostatečného množství bytů, a to zvláště v průmyslových aglomeracích.(střední 

Čechy, Ostravsko, Severní Čechy). Požadavkům na dostatečné množství bytů 

(kvantitu) bylo při výstavbě sídlišť do roku 1990 podřízeno téměř vše. Tento tlak na 

kvantitu je patrný zvláště v letech 1970-1989. 

Do roku 1962 se jednalo především o bytové domy stavěné ve stavebních soustavách 

G40-G59. Velikost objektů těchto stavebních soustav byla limitována technickými 

možnostmi materiálů nosných zdí, nejčastěji se jednalo o 4 až 5-ti podlažní, více 

vchodové objekty. 

Rok 1962 znamená konec stavebních soustav G a masivní nasazení průmyslové 

výstavby bytových domů za použití průmyslově vyráběných dílců. Díky bytovým 

domům postavených ve stavebních soustavách T06B, T08B, VVÚ-ETA, Larsen – 

Nielsen, apod., bylo v letech 1962 až 1990 možné stavět bytové domy s velkou 

kapacitou. Začala tak vznikat typická sídliště především panelákového typu v podobě, 

ve které je známe dnes. Naprostá většina bytového fondu byla takřka s výjimkou 

rodinných domů ve vlastnictví bytových družstev, obcí a měst, nebo průmyslových 

podniků. 

4.1. Požadavek změn 

Po roce 1989, zvláště díky rostoucí životní úrovni a možností srovnání s vyspělým 

zahraničím, se v tehdejší Československé republice a později v Česku mění požadavky 

obyvatelstva na úroveň bydlení. Zároveň se rozbíhá privatizace bytového fondu, 

zvláště převody z družstevního vlastnictví do osobního, nebo prodej domů a bytů ve 

vlastnictví obcí či průmyslových podniků. 
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4.1.1. Změna formy vlastnictví 

Byty, které do té doby vlastnil stát, potažmo města či obce, jsou rozprodávány 

bytovým družstvům či nájemníkům (soukromým osobám) do osobního vlastnictví. 

Z nájemníků se stávají vlastníci, probíhá převod bytů do osobního vlastnictví. 

4.1.2. Změny technického stavu domů 

Zvláště díky zanedbané údržbě je technický stav bytových domů neuspokojivý, domy 

vyžadují rozsáhlejší investice, domy nevyhovují z hlediska tepelné techniky, stavební 

akustiky, mechaniky. 

4.1.3. Změny velikosti a dispozičního řešení bytů 

Movitější nájemníci a vlastníci bytů se stěhují do rodinných domů nebo kupují byty 

v tzv. „staré zástavbě“, začínají první přestavby bytových jader, náhrada dosavadních 

unifikovaných řešení za nová, individuální řešení, změny dispozičních řešení. 

4.1.4. Změny vybavenosti bytů 

Tento trend je patrný především u technického zařízení domácností, výrazně se 

zvyšuje podíl elektrických spotřebičů (kuchyňské spotřebiče, audiovizuální technika, 

klimatizace apod.). 

Zvláště díky měnícím se požadavkům obyvatelstva na bydlení se mezi rokem 1990 a 

2000 mění složení obyvatelstva a bytového fondu. Obyvatelé s vyššími příjmy se ze 

sídlišť stěhují do nových domů a bytů (nastává výrazný nárůst počtu rodinných domů 

a nových bytových domů). V rychlosti přizpůsobování se změnám požadavků na 

bydlení stávající bytové domy zaostávají za požadavky vlastníků a nájemníků. 

Stávající sídliště se stávají domovem především pro střední vrstvu. 

Od roku 2000 lze pozorovat nárůst tempa regenerace bytového fondu, a to jak 

bytových domů, tak rodinných domů. Rekordní je pak rok 2007, kdy se jen v rámci 

programu Panel regenerovaly bytové domy s více než 100 tis. byty. 

Do regenerace bytového fondu je nutno investovat mimo jiné proto, aby ze sídlišť 

v budoucnu nevznikaly lokality, ve kterých se začne výrazně zvyšovat počet sociálně 

slabých osob, zvláště osob odkázaných na sociální dávky. Z těchto částí obcí a měst se 

pak velmi rychle stávají tzv. sociálně vyloučené lokality. 
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Vývoj změny „běžného“ sídliště na sociálně vyloučenou lokalitu lze popsat 

následovně: pokud se dlouhodobě v konkrétní lokalitě nerealizuje obnova bytového 

fondu a vlastníci domů nejsou ochotni investovat do regenerace těchto domů, nastává 

stěhování střední vrstvy pryč z těchto domů a lokalit. Ceny bytů v těchto lokalitách 

klesají, z bytů v první až druhé kategorii se stávají byty v nejnižší kategorii. Do těchto 

bytů se pak stěhují jedinci nebo rodiny s nízkým příjmem, osoby závislé na vyplácení 

sociálních dávek, neplatiči a dlužníci. Většinou se jedná o dlouhodobě nezaměstnané. 

V těchto oblastech se nerozvíjí infrastruktura, nefungují služby, špatná je dopravní 

obslužnost. Postupně dochází ke zvyšování kriminality, zvláště problémy s lichvou, 

drogami, hracími automaty, krádežemi. Do těchto oblastí jsou také přestěhováváni 

nájemníci bytových domů umístěných v centrech měst ve chvíli, kdy tyto bytové domy 

kupuje soukromý investor a má zájem tyto domy v lukrativních částech měst 

zrekonstruovat a pronajímat za vyšší nájemné, nebo byty rozprodat. 

Život v těchto lokalitách je frustrující. Zdejší obyvatelé si nejsou s to pomoci 

vlastními silami, často ani nevědí jak. Volí krátkodobé životní strategie, cílené jen na 

uspokojení základních potřeb. K místu svého bydliště nemají prakticky žádný vztah. 

Dochází k postupné devastaci domů, konfliktům mezi původními a novými obyvateli. 

Nerozumějí společenskému prostředí a společenským normám. Žijí v pocitu ohrožení 

a strachu ze změn a nových věcí. 

Děti, které v těchto lokalitách vyrůstají, automaticky přejímají uvedené modely 

jednání a celá situace se tak mezigeneračně dědí. Lidé vyrůstající v těchto podmínkách 

považují tento stav za normální a přizpůsobují se mu. Většina zdejších dětí navštěvuje 

zvláštní školy. Na vyučování se připravují málo nebo vůbec, některé mají se školní 

docházkou trvalé problémy. 

Někteří rodiče nepovažují školní docházku za podstatnou, kvůli diskriminaci na trhu 

práce a dlouhodobé nezaměstnanosti jim chybí zkušenost, že vzděláním lze zvýšit 

šanci na získání zaměstnání. Lidé ze sociálně vyloučených lokalit postupně přijímají 

pozici nejhůře postavených lidí ve společnosti, byť mnozí z nich touží sociální dno 

opustit. Touha opustit sociální dno se však postupně zmenšuje, obyvatelé sociálně 

vyloučených lokalit svůj život přizpůsobují podmínkám a situaci. Většina z nich ztratí 

zájem pracovat a zabezpečení životních potřeb z prostředků získaných ze sociálních 
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dávek se pro ně stane něčím naprosto normálním, co již nechtějí měnit. Každého, kdo 

by se chtěl zařadit do většinové společnosti, pak vyloučí. 

Pokud se však prostřednictvím regenerace bytového fondu zvyšuje úroveň a kvalita 

bydlení, ke změnám ve složení obyvatelstva z hlediska výše příjmu a sociálního 

postavení tak prakticky nedochází. Hovoříme o tzv. humanizaci sídlišť. Z míst 

původně sloužících spíše jako „noclehárna“ se stává skutečné místo k životu. 

Obyvatelé lokalit s regenerovanými domy si svého majetku více váží, dochází také 

k modernizaci a obnově infrastruktury, rozvíjejí se služby. Do těchto lokalit se stěhují 

lidé ze střední vrstvy. Zásadním problémem nejen sídlišť se však stává nedostatek 

parkovacích míst, což do budoucna nelze řešit jinak, než stavbou parkovacích domů. 
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5. ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY REVITALIZACE BYTOVÉHO FONDU. 

Výsledky regenerace bytového fondu se nejmarkantněji projevují v podobě úspor tepla 

na vytápění. S výrobou tepla potřebného pro vytápění bytů je úzce spjato vypouštění 

škodlivých látek do ovzduší, přičemž je známo, že emise vzniklé při výrobě tepla 

v teplárnách jsou řádově nižší než emise vznikající v lokálních zdrojích tepla, rovněž 

není dostupná přesnější statistika o způsobu výroby tepla v rodinných domech. 

V rámci prezentovaných výpočtů i z těchto důvodu používáme data o emisích tepláren 

či elektráren,viz. tab. č. 11, které dodávají teplo k vytápění domů a bytů. 

K výrobě tepla se v České republice využívá těchto zdrojů: uhlí (60%), zemní plyn 

(37,5%), ostatní zdroje například biomasa (2,5%), přičemž zvláště v případě výroby 

tepla z uhlí je technologie současně vyžívána k výrobě el. energie (hovoříme o tzv. 

kogenerační výrobě). Uhlí se k výrobě tepla bude pravděpodobně používat ještě delší 

dobu, protože by cena tepla po přeměně uhelných tepláren na plynové stoupla na více 

než 1000 Kč/GJ. Navíc pro další používání uhlí k výrobě tepla hovoří nutnost zajištění 

energetické bezpečnosti státu. Výraznou změnou současného podílu paliv na výrobě 

tepla směrem k posílení pozice zemního plynu vzrůstá naše závislost na dovozu plynu 

především z Ruska. Rusko i přes všechny politické deklarace nemůže být dlouhodobě 

chápáno jako spolehlivý a bezpečný dodavatel plynu. 

Tabulka č. 11 Podíl hlavních znečišťujících látek vznikajících při výrobě tepla v teplárnách se 

započtením efektu kogenerační výroby el. energie  

Prach Kg/GJ 0,008 
Oxid siřičitý (SO2) Kg/GJ 0,052 
Oxidy dusíku NOx Kg/GJ 0,178 
Oxid uhelnatý CO Kg/GJ 0,015 
Oxid uhličitý (CO2) Kg/GJ 85 
* při výrobě tepla v lokálních kotelnách jsou emise výrazně 
vyšší 
zdroj: Teplárenské sdružení  ČR,( tiskový mluvčí) 

V závislosti na době výstavby budov sloužících k bydlení a materiálů použitých pro 

jejich výstavbu, lze provedením tepelně-technických opatření v rámci regenerace 

bytového fondu dosáhnou těchto úspor tepla na vytápění: 

Panelové domy postavené do roku cca 1975 (stavební soustavy G, T06B,T08B, VVÚ-

ETA): 40-50 % 
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Panelové domy postavené po r. 1975 (Larsen&Nielsen, B70, BA-NKS): 29-33 % 

Bytové domy postavené zděnou technologií: 40-65 % 

Rodinné domy postavené zděnou technologií: 40-65% 

(zdroj: Centrum stavebního inženýrství, a. s., Ing. P. Kučera CSc.) 

Jako výchozí stav pro porovnání výše úspor je zvažován stav, kdy nebyla provedena 

žádná opatření mající výrazný vliv na tepelně technické parametry budov, tzn. náhrada 

otvorových výplní, dodatečné izolace pláště. Zvažovaná tepelně technická opatření 

mající za cíl snížení spotřeby tepla na vytápění jsou tato: náhrada otvorových výplní 

za výplně splňující hodnotu součinitele tepla Uo=1,7 W/m2K), zateplení obvodového 

pláště na hodnotu U=0,25 W/m2K), přičemž se pro provedení opatření požadovaná 

výměna vzduchu nesníží pod n=0,5 l/h. 

Tyto hodnoty prostupu tepla jsou v České republice již více než 10 let běžně 

splnitelné, přičemž hodnoty prostupu tepla vyžadované dotačním titulem Zelená 

úsporám jsou ještě přísnější. 

Výchozí stav bytového fondu před prováděním energeticky úsporných opatření a 

potenciál úspor tepla naznačuje následující tabulka č. 12. 

Tab. č. 12 Spotřeba tepla na vytápění bytů postavených v nezateplených domech (výchozí stav) 

Celkový počet bytů v České republice 3 827 678 

Roční potřeba tepla na vytápění bytu v nezatepleném domě GJ/m2 0,68 

Průměrná velikost bytu v ČR (m2) 76,3 
Průměrná roční spotřeba tepla na vytápění průměrně velkého bytu v 

nezatepleném domě (v GJ) 51,884 

Roční spotřeba tepla na vytápění všech bytů v ČR (nezateplených) 
v GJ 198 595 245 

Zvažujeme-li předpoklad, že by se u celého bytového fondu podařilo snížit díky 

tepelně technickým opatřením spotřebu tepla na vytápění o 30% nebo 40%, vychází 

nám roční úspory energie v níže uvedené tabulce č. 13. 

Tab. č. 13 Vyčíslení úspor tepla na vytápění aplikací tepelně-technických opatření. 

Snížení spotřeby tepla na vytápění 0% 30% 40% 50% 

Roční spotřeba tepla v GJ 198 595 245 139 016 672 119 157 147 99 297 623 
Roční úspora tepla v GJ   59 578 574 79 438 098 99 297 623 

Roční úspora energie v GWh 
(přepočtový poměr 3,6 GJ=1 MWh) 

(1000 MWh=1 GWh) 
  16 550 22 066 27 583 
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Vezmeme-li v úvahu potenciál úspor energie na vytápění u jednotlivých druhů objektů 

určených k bydlení, není dosažení hranice 40 % úspory u celého bytového fondu ničím 

nereálným. Jak dokládá příklad BD Orlová, lze provedenými opatřeními dosáhnout 

úspor převyšujících 60 %. Roční úspora energie na vytápění přepočtená na množství 

energie hovoří o skutečnosti, že jen díky snížení spotřeby tepla na vytápění o 30% by 

bylo možno v ČR snížit výrobu energie o hodnotu převyšující současnou roční 

produkci elektrárny Temelín (14 000 GWh)[13]. 

Spolu se snížením výroby tepla klesá i množství emisí, které by nebylo nutno vůbec 

vypouštět. Roční množství vyprodukovaných emisí a výše úspor emisí uvedeno 

v tabulce č. 14 a č.15 níže. 

Tab.č.14. Roční produkce emisí v závislosti na množství vyrobeného tepla a výši úspor tepla na 

vytápění. 

v tunách Roční množství vyprodukovaných emisí v závislosti na 
výši úspor tepla na vytápění 

emise/výše úspor 0% 30% 40% 50% 
Prach 1 589 1 112 953 794 

Oxid Siřičitý (SO2) 10 327 7 229 6 196 5 163 
Oxidy dusíku NOx 35 350 24 745 21 210 17 675 
Oxid uhelnatý CO 2 979 2 085 1 787 1 489 

Oxid uhličitý (CO2) 16 880 596 11 816 417 10 128 358 8 440 298 

Tab.č.15. Roční výše úspor vyprodukovaných emisí v závislosti na výši úspor tepla na vytápění. 

v tunách Roční výše úspor vyprodukovaných emisí v závislosti 
na výši úspor tepla na vytápění 

emise/výše úspor 0% 30% 40% 50% 
Prach 1 589 477 636 794 

Oxid Siřičitý (SO2) 10 327 3 098 4 131 5 163 
Oxidy dusíku NOx 35 350 10 605 14 140 17 675 
Oxid uhelnatý CO 2 979 894 1 192 1 489 

Oxid uhličitý (CO2) 16 880 596 5 064 179 6 752 238 8 440 298 
celkem uspořeno   5 079 252 6 772 336 8 465 420 
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6. ZÁVĚR 

Není správné chápat regeneraci bytového fondu jen jako nutnost vyplývající 

ze zanedbané údržby. Celý proces regenerace našeho bytového fondu má pozitivní vliv 

na mnoho oblastí našeho života, hospodářství ČR, tvorbu životního prostředí atd. 

Při vynaložení každé 1 miliardy Kč na regeneraci bytového fondu vzniká 1000 

pracovních míst přímo ve sféře stavební výroby. (SFRB, JUDr. Wagner) Na každého 1 

pracovníka pracujícího na regeneraci zateplování budov jsou navázáni další 2 

pracovníci v oblasti výroby stavebních materiálů. Naprostá většina stavebních 

materiálů používaných při regeneraci bytového fondu je produkována v ČR, ať už se 

jedná o výplně otvorů, kontaktní zateplovací systémy, díly střešních konstrukcí apod. 

Každá 1Kč investovaná formou úrokové dotace Nový Panel do regenerace bytových 

domů vyvolává další přímou investici v objemu 4-5 Kč (zdroj. SFRB), každá 1 Kč 

investovaná přímo do opatření snižujících spotřebu tepla na vytápění v rámci 

programu Zelená úsporám vyvolá další investici ve výši 1,30Kč. Vezmeme-li v úvahu, 

že v rámci programu Zelená úsporám má být alokováno 25 miliard Kč a Státní fond 

rozvoje bydlení za uplynulých 5 let poskytl úrokové dotace v průměrné roční výši 2,15 

miliardy Kč, lze pouze v rámci regenerací domů určených k bydlení financovaných 

s využitím těchto 2 dotačních titulů očekávat další přímé investice v objemu 80 

miliard Kč a to do konce roku 2012, do kdy mají být prostředky z programu Zelená 

úsporám vyčerpány. Při současném propadu stavebnictví, zvláště v oblasti nové 

výstavby, představuje program regenerace bytového fondu významnou příležitost 

k uplatnění volných kapacit a snižování nezaměstnanosti. Nelze však zapomínat na 

limitujícím faktory, které negativně ovlivňují rychlost, s jakou je náš bytový fond 

obnovován. Jedná se především o nedůvěru investorů k úvěrům, neochota zvyšovat 

fond oprav na potřebnou úroveň, neinformovanost části investorů a nechuť informace 

získávat, administrativní náročnost a průtahy při vyřizování žádostí o dotace. Poměrně 

velká část investorů (především z SVJ nebo malých BD) stále zastává názor, že je 

zbytečné do procesu regenerace zapojit specializované inženýrské organizace, neboť si 

důležité informace opatří sami a jsou schopni si je správně vyhodnotit. Dlužno 

podotknout, že je v této mylné představě značná část realizačních firem a dodavatelů 

stavebních materiálů podporuje. Výsledkem pak jsou buď zvýšené investiční náklady 

nebo provedení prací v nedostatečné kvalitě či rozsahu. 
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Regenerace bytového fondu má také velmi pozitivní vliv na tvorbu sociálního 

prostředí, zvláště pomáhá tvořit vztah obyvatel ke svým domům a lokalitám, ve 

kterých jsou tyto domy postaveny. Tento jev je patrný především na kdysi původně 

šedivých sídlištích panelových domů. Nyní se tato sídliště stávají skutečným 

domovem, který ničí původní označení sídlišť jako míst obývaných občany II. 

kategorie. Regenerované bytové domy se stávají důstojným místem pro život a jsou po 

technické stránce plně srovnatelné s byty budovanými v nových bytových 

komplexech, mnohdy je svými parametry předčí. 

Zvláště díky výraznému zlepšení tepelně-technických parametrů budov určených 

k bydlení lze dosáhnou výrazné úspory tepla. Díky výrazným úsporám tepla dochází 

nejen k úspoře nákladů, ale především se výrazně snižují emise škodlivin do ovzduší. 

Investice do snižování energetické náročnosti budov jsou jednou z mála druhů 

investic, kterou lze nazvat ekonomicky rentabilní, neboť se v poměrně krátké době 

investorovi vrací. Zároveň tyto investice přináší výrazný efekt v podobě snižování 

emisí do ovzduší a menší spotřebě paliv. Přičemž paliva používaná k výrobě tepla jsou 

především paliva fosilní, z neobnovitelných zdrojů. Čím méně tepla budeme muset 

vyrobit, tím méně spotřebujeme paliva, jehož zásoby nejsou nevyčerpatelné. Svým 

přístupem k regeneraci bytového fondu přispíváme k tvorbě životního a sociálního 

prostředí generací příštích. 
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