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Anotace 
 V předložené práci je zpracovaná analýza celého vývoje bydlení v panelových 
domech na území České republiky. Je zde popsán historický vývoj včetně  postupu celé 
výstavby, její účelovost a efektivnost s ohledem na časové hledisko hodnocení.  

Další část práce se zaměřuje především na sociální aspekty skupinového bydlení 
v panelových domech s ohledem na časové hledisko hodnocení. Navazující kapitola 
popisuje vývoj změny vlastnictví těchto objektů k bydlení, jakožto velmi výrazný faktor 
ovlivňující užívání a způsob hospodaření v domech.  

Na takto analyzovaný rozpad změny vlastnictví plynně navazuje další kapitola 
bakalářské práce, která se obsáhle zabývá otázkou problematiky, jež je modernizace 
panelových domů, jejich opravy, prodlužování životnosti a v neposlední řadě i snižování 
energetické náročnosti. Výsledkem této práce je  komplexní zhodnocení od počátečních 
příprav staveb a vize, po realizaci a formu užívání skupinového bydlení v panelových 
domech až po návrhy řešení.  
 
Klíčová slova: Revitalizace, oprava domu, panelový dům, bytová jednotka, 
 
 
 
Summary 

There is compiled analysis of the entire evolution of living in the panel buildings in 
the whole Czech republic area in this submitted bachelor’s thesis. Historical evolution is 
being described here including entire build-up progress, it’s purpose and effectiveness with 
reference to time aspect of valuation.  

Other part is first of all focused on social aspects of associated living in panel 
buildings with reference to time aspect of valuation. Following chapter describes evolution 
of ownership changes of these properties as a very significant factor influencing use and 
the economy ways in these houses. 

After that analysed break up of ownership change, next chapter of bachelor’s thesis 
slightly continues and is more extensively concerning about problematic question and that 
is modernizing of panel buildings, it’s repairs, extension of durability and primarily also 
reducing of energetic heftiness. As a result of this work is complex estimation from initial 
construction preparations and visions, to realization and form usage of living in panel 
building in a group to. 
 
Keywords: revitalization, house repair, panel building, housing unit 
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1. Úvod 

  Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na popis panelové výstavby v České 
republice od jejího zrodu, až po její analýzu z jednotlivých popisovaných hledisek se 
závěrem a hodnocením účelovosti výstavby. V současné době je nasnadě se zabývat 
z odborného hlediska společným bydlením, které v převážné většině naší země obnáší 
bydlení v panelovém domě. Nabízí se nám myšlenka kritiky pro zvolený způsob bytové 
výstavby, která se především v poválečné době vydala cestou skupinové výstavby bytů 
panelovou technologií. Avšak není možné jednoduchým soudem kritizovat zvolený druh 
výstavby v době zrodu z dnešního pohledu a se současnými technickými znalostmi, ale 
musíme se z hlediska historického ohlédnout do doby rozhodovacích procesů při řešení 
otázky bydlení. Jelikož v poválečné době byl nedostatek bydlení a velká poptávka, bylo 
před odbornou veřejností důležité rozhodnutí, jakým způsobem bude bytová potřeba 
obyvatelstva řešena. Jedním z východisek se nabízelo následně realizované řešení výstavby 
bytových panelových domů situovaných do územních skupinových celků – sídlišť 
s výpočtovou omezenou dobou životnosti. Tento způsob výstavby byl na tu dobu nejlepším 
řešením a to i s ohledem na rychlost výstavby a množství postavených bytů. Nemalé 
hledisko při rozhodování o způsobu výstavby byla i nákladnost výstavby, u kterého byl 
jednoznačný požadavek a zadání, stavět z dostupných materiálů národního hospodářství a 
za co nejnižších možných nákladů. Proto projektanti navrhovali skladby panelové výstavby 
pomocí sendvičových dílů a to jak u konstrukčních prvků obvodových stěn, tak i vnitřních 
instalačních prvků s maximální mírou unifikace. Když proto budeme dnes s odstupem času 
hodnotit bydlení v panelových domech, je nutné zohlednit všechna historická hlediska, 
jako jsou rychlost výstavby, množství vystavěných bytů, zajištění komfortu bydlení 
odpovídající době vzniku, sociální aspekty zlepšení komfortu bydlení, pořizovací náklady 
staveb. Proto se ve své práci snažím i historické hledisko zohlednit, aby dnešní kritický 
pohled na panelové domy nebyl tak obecně jednostranný.  
  Dále je nutné hodnotit výstavbu z hlediska nákladů na výstavbu, technologickou 
náročnost staveb s ohledem na využitelnost dostupných technologií a vyspělost průmyslu 
v době výstavby. Není proto možné negativně hodnotit rychlost prováděné výstavby, 
kterou došlo jednoznačně k zkvalitnění bydlení, zvyšovalo komfort a také životní úroveň té 
doby. V bakalářské práci jsou popsána hlediska bydlení v panelových domech jak ze 
sociálního, tak i ekonomického pohledu, změna vlastnictví a dále nutný postup 
k prodlužování životnosti těchto staveb s přispěním k zlepšení vlastností staveb.  
  Nejrozsáhlejší kapitola a také nejdůležitější z pohledu této práce je  prodlužování 
životnosti panelových domů pomocí rekonstrukce, popsání jednotlivých částí komplexních 
oprav, doporučení čeho se vyvarovat a také hodnocení vynaložených prostředků s ohledem 
na užitnou hodnotu rekonstrukce. Prodlužování životnosti panelové výstavby vychází 
z koncepce bydlení, kterou přijala vláda naší republiky a shoduje se s názory odborníků jak 
z oboru stavebnictví, tak z oboru ekonomiky. Dnes není možné uvažovat o myšlence 
náhrady těchto staveb jiným druhem výstavby, když jsme v druhé třetině životnosti 
panelových domů, která čítá bezmála 30% výstavby z oblasti bydlení v naší republice.  
  Proto se tato analýza snaží popsat celý problém tohoto bydlení jak z pohledu 
historického, současného, tak i s výhledem na další léta užívání toho způsobu bydlení. 
Nechybí ani zmínka a úvaha zohledňující situaci po ukončení životnosti domů. 
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2. Analýza vývoje bydlení v panelových domech, účelovost, 
praktičnost a efektivnost  

 
  Pro představu je nutné se ohlédnout do historie, která nám osvětlí postupný vývoj 
panelového způsobu výstavby bydlení. 

Kdokoli z nás si při položení otázky, kam sahají počátky panelové výstavby bez 
dlouhého přemýšlení odpoví, že do období po únoru 1948, kdy v tomto roce u nás došlo 
k znárodnění i v oboru stavebnictví a byl nastolen plánovaný systém řízení a výstavby. 
Avšak v odborné literatuře se dozvíme údaj, že úplné počátky historie panelové výstavby 
se datují již od počátku 20. století a vynálezcem panelové výstavby není nikdo jiný než 
Tomáš Alva EDISON. Ten jako první nechal touto technologií vystavět v Americe sídliště 
s několika desítkami dělnických domků. Paradoxně působí ve srovnání s tímto skutečnost, 
že v 70. letech byl zájem v Americe o tehdy u nás oblíbenou panelovou soustavu VVÚ – 
ETA. Američané chtěli řešit krizovou situaci s nedostatkem bytů rychlou a levnou 
výstavbou, a proto se jednalo o účasti českých odborníků na této akci a o poskytnutí 
potřebného know-how. Jednání ovšem ztroskotala na tehdejších tvrdých politických a 
hospodářských opatřeních “normalizace”. 

Na našem území byl největší rozmach panelové výstavby bytových domů v 60. a 
70. letech 20. století, kdy vznikala po celém území tehdejší Československé republiky celá 
sídliště vybudovaná právě touto technologií. Před tehdejší politickou garniturou nastolující 
tvrdý plánovací režim řízení stál požadavek a úkol, zabezpečit bydlení válkou poškozeného 
národního hospodářství a řešit otázku velké poptávky po bydlení. Právě tento režim je jistě 
příčinou ve snaze po rychlé, kvantitativní a úsporné výstavbě, která byla v poválečné době 
spuštěna a bylo u nás vybudováno takové množství panelových domů. Například v letech 
1963 – 1965 byl cenový limit u třípokojového bytu maximálně 58 930,-Kčs. U typického 
bytu 3+1/L soustavy T08B při užitkové ploše 61,3 m² činí pak cena 961,-Kč/m². Tento 
cenový limit se musel zákonitě podepsat na kvalitě dodávaných materiálů, vybavení a 
rovněž samotné stavební činnosti. Je třeba zdůraznit, že úspory nebyly nikdy prováděny na 
úkor statické bezpečnosti objektů. Úspor se dosahovalo na úkor levného vybavení interiérů 
bytů (např.zařízení kuchyní a vestavěné skříně), levných bytových jader, levných vyplní 
otvorů apod. – pořizovací ceny výstavby bytů jsou uvedeny v tabulce [4]. 

Nabízí se i srovnání s ostatními zeměmi, kde je situace s výstavbou z těchto let 
podobná. Důležitým a jistě zajímavým aspektem pro srovnání je i to, jak se v ostatních 
evropských státech uplatňovala panelová výstavba právě v období na přelomu 60. a 70. let 
20. století, kdy byl u nás rozmach největší. Mnohé i kapitalistické země řešily pomocí 
panelové výstavby bytovou situaci vzhledem ke zvyšující se životní úrovni a ve snaze 
zmodernizovat bydlení, které mnohdy ještě neslo pozůstatky války. Největší rozvoj 
panelové výstavby lze zaznamenat v západní Evropě a to především ve Francii. Dále 
předními zeměmi v tomto období ve výstavbě panelovou technologií se staly země ze 
Skandinávie a to Švédsko a Dánsko. Tyto země využívaly panelovou bytovou výstavbu 
pro zajištění bytů zejména pro nižší příjmovou skupinu občanů. Od poloviny 70. let byla v 
evropských zemích bytová situace i díky právě industrializaci stavebnictví pomocí 
panelové výstavby ustálena. 

Ale vraťme se zpět do podmínek výstavby bytů panelovou technologií na našem 
území. V České republice je považován za počátek panelové výstavby rok 1940. V tomto 
roce byl zahájen vývoj panelů pro výstavbu bytových domů firmou Baťa, protože tento 
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způsob se jevil jako velice ekonomický, rychlý a méně náročný na výstavbu po odborné 
stránce.  

 

                           
                     Obrázek 1 -  počátky výstavby panelovou technologií u nás 

 
Nejprve bylo v období války postaveno několik experimentálních dvojdomků s 

výrobou panelů přímo na staveništi. Po válce se pokračovalo s vývojem ve Zlíně a začala 
výstavba jedno až třípodlažních dvojdomů. V roce 1952 bylo vývojové pracoviště 
přesunuto do Ústavu montovaných staveb v Praze. 

Masovější panelová výstavba u nás sahá do období 60. a 70. let  20. století, kdy 
vznikala po celém území tehdejší Československé republiky celá sídliště vybudovaná 
právě touto technologií. Od roku 1953 započala systémová výstavba, kdy jednotlivé 
soustavy dostávaly svá označení. První pětipodlažní dům nesl označení G40 – obrázek 2. 
V tomto domě se nacházelo 40 bytů, a proto právě toto označení. První větší sídliště 
postavené z těchto domů je v Praze 4 na Zelené lišce.  
 

                                
           Obrázek 2 -  domy typu G 40 

 
Pak následovaly typy panelových domů G55 a G 57, které zaznamenaly velký 

rozmach. Byly stavěny od roku 1956 a byla pro ně zavedena rozšířená sériová výroba 
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panelů ve více provozovnách. Z domů typu G57 byla postavena v Praze velká sídliště jako 
například ve Strašnicích, Petřinách, nebo na Červeném Vrchu. U těchto domů byl v 
následujících letech zaznamenán vznik plísní a značné náklady na vytápění vlivem velkých 
tepelných ztrát. Nedokonale byly rovněž řešeny spáry mezi obvodovými panely, kdy 
tehdejší trh u nás neznal dnes již běžné trvale pružné těsnicí materiály, docházelo k 
zatékání a tvorbě poruch. Domy byly v následujících letech předmětem různých sanací. 
Navazujícím typem domu byl G58, který byl vyvinut ve Zlíně a měl experimentální 
charakter. U tohoto typu byla možnost většího variabilního řešení vnitřní dispozice, ale 
bylo postaveno pouze několik domů. Další dům typu G59 byl charakteristický zavěšenou 
konstrukcí balkonů a obvodového pláště. Díky takto postupující výstavbě a projevovaných 
poruchách v technologii domů, mohli odborníci při vývoji dalších panelových systémů 
využívat zkušeností a navrhovat opatření včetně i postupného vývoje materiálových 
technologií, ale v neposlední řadě i tepelně-izolačních vlastností celého stavebního 
systému.  

Dalším zlomem ve vývoji panelových domů je rok 1962, kdy se začalo s 
ukončováním výstavby domů řady G. Výstavba se zaměřila na příčné nosné systémy. To 
znamená, že v modulových vzdálenostech jsou v domech provedeny příčné nosné stěny z 
betonových panelů, na které jsou kolmo kladeny stropní panely. Prvním domem této 
konstrukce je dům typu T06 B – obrázek 3. U tohoto domu měly panely délku 3,6m a 
tloušťku 120mm.  
 

 
Obrázek 3 -  dům typu T06B                                                   
 
 
 
 
 

 
 
Obrázek 4 - dům typu VVÚ-ETA 

 
Další dům, který byl experimentálně vyzkoušen v Praze 10 na Invalidovně, je typ 

T08 B – obrázek 4. U tohoto domu je již osová vzdálenost příčných nosných stěn 6m a 
panely mají délku 5,9m. Vzhledem k délce byla zvětšena i tloušťka panelů na 200mm a 
poprvé bylo pro výrobu panelů použito předpínaného betonu. Tento velkorozponový 
systém byl na území Prahy upraven na systém VVÚ-ETA, který začal být realizován od 
roku 1970. Tento systém je zajímavý svou možnou variabilitou vnitřního řešení.  
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V 70. letech byl tehdejší vládou představovanou prezidentem Svobodou vydán 
pokyn k dalšímu rozšíření industrializace stavebnictví pro vyřešení stále neuspokojivé 
bytové situace, zejména mladých lidí. Odborníci došli k názoru, že pouze již zavedená 
panelová výstavba může v dalších letech situaci řešit. V následujícím období byly 
rozšířeny výrobny a pořízeny zařízení i v zahraničí. Pro výstavbu v Praze byl zakoupen 
celý systém bytového domu Larsen-Nilsen. Díky tomuto rozmachu dnes na našem území 
napočítáme cca 14 základních typů soustav, které měly v jednotlivých oblastech řadu 
místních variant, proto dojdeme k číslu až 70 různých systémů panelové výstavby. Dalšími 
systémy jsou např.T01-03, T 05b, PS 69, OP 1 11, B70 atd. Výše popsané systémy T 06B 
a T 08B  jsou jedny z nejznámějších a nejvíce používaných na našem území. Jednotlivé 
systémy se ještě lišily lokalitně v místě výstavby a také úpravami jednotlivých stavebních 
podniků. 

Požadavek tehdejší doby byl 22 tisíc nových bytů ročně. V druhé polovině 80. let 
dosahovala výstavba bytů provedených panelovým systémem největšího kvantitativního 
rozvoje která je zřejmá z následujícího grafu.   
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Obrázek 5 - graf přehledu výstavby panelových domů 
 

Konec 80. let se stává obdobím, kdy dochází k pozvolnému ukončování hromadné 
výstavby bytových panelových domů. Za ukončení panelové bytové výstavby u nás lze 
považovat rok 1990. Důvodem rychlého ukončení této výstavby byla změna celého 
politického systému v naší zemi. V tomto období dochází i k zániku nebo privatizacím 
stavebních podniků, které se zabývaly touto výstavbou a tudíž došlo k přeorientování se na 
nové a žádanější technologie. Tento druh výstavby byl a dodnes je kritizován, ale těžko říci 
a domyslet situaci, kdyby v 60. letech byla  politická vůle pro nastolení jiného druhu 
výstavby, kolik bytů a v jakém časovém období by se vystavělo. Nevzhlednost panelového 
způsobu výstavby sídlišť je evidentní, v poměru dnešní moderní doby a jiných estetických 
trendů samozřejmě nevyhovující. Ale je nutné si říci, že i dnes nejsme schopni jakoukoli 
technologií výstavby nahradit to obrovské množství panelových bytů, které jsou užívány k 
bydlení. V současné době se na území České republiky nachází 3 928 000 bytů, které jsou 
obydleny a z toho je 1 165 000 v panelových domech –  obrázek 7. 
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Ať už hodnotíme historické rozhodnutí a politickou vůli v oblasti bydlení 
s odstupem času jakkoli, je nutné se zamyslet nad všemi aspekty a faktory té doby. V 50. 
letech 20.století v době, kdy se země vzpamatovávala ve všech oblastech národního 
hospodářství, bylo nutné řešit otázku bydlení. I když probíhaly opravy domů po válce, 
množství objektů k bydlení nedosahovalo potřeb a poptávce po bydlení. Řada lidí byla 
odkázaná na bydlení a to buď v rodinných domech, nebo v bytech, kde v jedné bytové 
jednotce bydlely až tři rodinné generace. Tím stoupal požadavek na oddělené bydlení a 
bylo tudíž nutné přistoupit k urychlené výstavbě. S ohledem na pořizovací náklady při 
výstavbě, na prostorové požadavky stavby, výstavbu energetických zdrojů a následné 
infrastruktury, se jevila myšlenka společného bydlení v domech sídlištního typu jako 
nejlepší možné řešení. Sám nejsem příznivcem takovéto varianty, ale jsem ovlivněn, jako 
dnes již každý z nás, výsledkem celé výstavby a jejího estetického působení na člověka a 
přírodu. Ale po pravdě, kdybychom stáli my před rozhodnutím v dané době, ovlivněni 
faktory jak potřeby rychlé výstavby, omezených možností skladby materiálů a 
v neposlední řadě i pořizovacích nákladů, musíme upřímně říci, že by se rozhodnutí ubírat 
se cestou této výstavby shodovalo. Z časového hlediska by rozhodně nebylo možné 
provádět výstavbu kupříkladu standardním způsobem, zděním jakýmkoli zdícím 
systémem. Doba výstavby by se tím až několikanásobně prodloužila a je nutné zmínit i 
fakt, že by pro takto rozsáhlou výstavbu bylo zapotřebí značné množství pracovních sil 
stavebních profesí. U panelové výstavby poměr profesí byl vyrovnanější. Bylo zde 
stavebních prací a profesí zapotřebí v menším poměru, jelikož v rámci systému výstavby 
jde o montovanou konstrukci stavby z prefabrikovaných dílců spojených svařováním. V 
období normalizace byl kontakt se světem silně omezen, což se projevilo i v dostupnosti 
kvalitních materiálů. V plánovaném a řízeném hospodářství byly pevně stanoveny počty 
stavěných bytů, jejich velikost a cenový limit. To se projevilo i na technickém řešení 
konstrukcí, které bylo poplatné daným podmínkám (zejména úspory na kvalitních 
materiálech pro těsnění a izolace). V ČSSR byly panelové domy stavěny téměř všude, 
největší soustředění této výstavby je ve třech oblastech – v Praze, na Mostecku a na 
Ostravsku. 

Dalším faktorem který ovlivnil poptávku po této výstavbě byl nepopiratelný fakt 
komfortního bydlení na tehdejší poměry, jelikož do té doby lidé bydleli v rodinných 
domcích někdy i bez rozvodu vody, jen s lokálním topením na tuhá paliva a to ne vždy 
v každé místnosti. Jiný způsob bydlení byl ve starší zděné zástavbě pavlačového typu také 
s topidly na tuhá paliva, vodou ve většině případů na společných chodbách a se společnými 
toaletami. Proto se v tomto směru na připravovanou panelovou výstavbou a následnou 
realizací nepochybně dospělo k zkvalitnění bydlení a zvýšení komfortu bydlení. Další 
výhody při samotném plánování výstavby celých sídlišť bylo situování kompletní 
infrastruktury a napojení na zbylé území měst, kompletní výstavba inženýrských sítí celé 
lokality, případná výstavba zdrojů energií, výstavba kulturních zařízení v centru sídliště, 
mateřských škol, základních škol, nákupních center a v neposlední řadě i v těsné blízkosti 
situování pracovních příležitostí. Jednotlivé byty pak byly projektovány a realizovány 
především jako byty 1.kategorie s ústředním topením, studenou vodou, teplou užitkovou 
vodou připravovanou centrálně a přívodem plynu pro plynový sporák. Vybavením bytů 
byla kuchyňská linka s centrálním odsáváním a kompletní vybavení sociálního zařízení, 
buďto ve formě bytového jádra montovanou nebo zděnou technologií. Domy byly 
koncipovány s oddělenými společnými prostory od bytů, společné sklepní prostory, 
mandlovny, prádelny, společná schodiště, u budov nad 5 podlaží byly montovány 
elektrické výtahové systémy.  
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Jednou z nevýhod, jak již bylo uvedeno, bylo seskupování bydlení do vyčleněných 
lokalit a výstavba nepříliš stylově a esteticky vyhlížejících staveb. Z uživatelského hlediska 
je nutné zmínit nevyhovující zvukové izolace panelového systému s ohledem na skupinové 
bydlení, poměrně velká energetická náročnost na takovýto druh bydlení – značné ztráty 
v dlouhých rozvodech jednotlivých médií, nedostatečné tepelně-izolační vlastnosti 
konstrukčních prvků a obvodových panelů, vyšší náklady na společnou spotřebu energie. 
Další nevýhodou je bezesporu fakt většího počtu uživatelů v takovémto domě, kde 
s ohledem na různé povahy lidí a jejich chování, může být toto bráno jako negativum 
bydlení a v neposlední řadě i bezpečnostní riziko. Fakt většího počtu bydlících osob má i 
vliv na rychlejší opotřebování jednotlivých součástí domu, tm i rychlejší potřeby oprav či 
rekonstrukcí a to zde nezmiňuji dnes rozšířený faktor vandalismu a obecného nezájmu ze 
strany uživatelů bytů. 

Když se budeme v analýze zabývat myšlenkou splnění účelovosti daného druhu 
bydlení, je nutné tento aspekt posuzovat taktéž s ohledem na časové hledisko. Vrátíme-li se 
do doby vzniku myšlenky postupovat na našem území u stavby bytů způsobem panelové 
výstavby a následného užívání v dobách 50.- 70. let, je nutné vyhodnotit tento způsob 
bydlení za maximálně účelový, že splnil požadavky zadání a záměru řešení bytové politiky 
státu. V té době publikované komentáře ohledně výstavby a kvality bydlení v panelových 
domech byly jednoznačně pozitivní a když se oprostíme od politické propagandy, tak je 
nutné hodnotit faktická čísla. Ty poukazují na efektivnost vynaložených nákladů výstavby 
a plné využití postavených bytů. Spíše se dozvídáme o stále velkém nedostatku bytů 
v poměru velice rychle postupující výstavby. Postupem doby především v 80.letech však 
začíná převažovat myšlenka zastaralosti dané technologie a řešení aspektů estetického 
hlediska panelových sídlišť. Ale ani v této době nedochází k radikálním změnám 
v projektování celých sídlišť a projektanti se zaměřují především na odstranění případných 
technologických nedostatků konstrukčních vad, detailů a k zlepšení tepelně-izolačních 
vlastností budov. V tomto období však nastává další otázka s ohledem na životnost takto 
konstruovaných domů, jelikož původní záměr a výpočtové předpoklady životnosti byly 
stanoveny na hranici 20 let. Celá řada odborníků z oblasti stavebnictví se shodla na tom, že 
původní uvažovaná životnost železobetonové konstrukce je daleko vyšší s  ohledem na 
výsledky pozorování stávajících objektů, patřičného měření a zkoumání vzorků konstrukcí, 
a tím dospěli k názoru minimální životnosti kolem 50 let. Dnes se u některých  systémů 
výstavby blížíme i k tomuto stanovenému výpočtu životnosti, ale nutno říci, že díky 
výsledkům testování a stavu konstrukcí, v jakém se nacházejí se nebojí někteří odborníci 
stanovit životnost panelových prvků až na hranici 100 let. Je ale obtížné dopátrat se 
odborného vyjádření, které by tento předpoklad mohl doložit a aby se k němu některý 
odborník zavázal. Proto je nutné takto zmiňovanou životnost brát jako orientační a 
doporučující. S tím souvisí i účelovost celého systému výstavby, jelikož tento faktor je 
nutné brát v úvahu a zabývat se myšlenkou, jakým způsobem bude ukončeno užívání 
budov po životnosti, jakým způsobem budou domy demontovány a prvky z něj 
likvidovány nebo recyklovány, popřípadě jinak využity. A nesmíme zapomenout na 
podstatný fakt a tím je náhrada této výstavby, která musí být zabezpečena v předstihu. 
Tento faktor je dnes ze strany odborníků, politiků nebo analytiků trochu opomíjen, jelikož 
není nutné se jím zabývat, ale přeci jen se touto problematikou v budoucnosti budeme 
muset zabývat. Situace je o to více komplikovanější, že příchodem privatizace bytů po roce 
1990 došlo ke změně vlastnictví a dnes je více jak 50% této výstavby bytů ve vlastnictví 
soukromých osob, sdružujících se do družstev nebo do společenství vlastníků. Tímto celé 
břímě problémů, včetně řešení problému životnosti objektu je přeneseno na ně a budou 
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tento problém muset řešit sami. Myslím si však, že s ohledem na rozsáhlost a poměru této 
výstavby na území české republiky a jakéhosi závazku a podílu státu na této výstavbě, čeká 
tíživý díl na rozhodování, co s objekty po skončení životnosti i na státu a jeho případné 
ekonomické pomoci. 

Dále bychom se při hodnocení panelového bydlení měli zaměřit na praktičnost a 
efektivnost bydlení v takto situovaných domech. Hledisko praktičnosti je dle mého názoru 
čistě subjektivní pohled a má i své vývojové stránky. Rozhodně tento aspekt musíme jako i 
předchozí zohlednit v daném čase posuzování. V době projektování a následné výstavby 
domu byla praktičnost rozhodně optimální, skladba jednotlivých místností byla rozvržena 
s maximální možnou účelovostí s nejlepším možným využitím co možná nejmenšího 
možného prostoru. Jednotlivé bytové jednotky byly ve složení bytů 0+1, 1+1, 1+2, 1+3, 
1+4 a v některých případech výstavby v 80. letech i 1+5 (viz obrázek 6). 
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Obrázek 6 -  graf výstavby bytů dle skladby 
 

Z pohledu užívání bytů a hodnocení v následných letech už je možné hodnotit 
praktičnost odlišněji, protože tak jako v každé jiné oblasti dochází k zvyšování nároků 
s ohledem na zvyšující se životní úroveň. Panelová výstavba díky své konstrukci nedává 
možnost se daným trendům a nárokům s odstupem času přizpůsobit. Tyto nároky jsou 
především prostorové, protože ostatní faktory lze uskutečnit dle našich představ a možností 
jako jsou především rekonstrukce bytového jádra, kuchyňského vybavení a bytového 
vybavení.  

Při zhodnocování je nezpochybnitelný fakt stálého nedostatku bytů dané doby v 
poměru poměrně rychle postupující výstavby. Proto je nutné z tohoto pohledu hodnotit 
panelovou výstavbu převážně pozitivně a takto byla i celá koncepce vnímána ze strany 
uživatelů bytů. Lidé brali ve srovnání s dřívějšími možnostmi bydlení takovýto způsob 
výstavby jako technologický posun k modernějšímu způsobu bydlení a jednoznačně 
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komfortnějšího bydlení. Avšak postupným časovým vývojem nedocházelo k modernizaci 
celé realizované výstavby, především z politických důvodů a tím se i když nově vznikající, 
ale stále uniformovaná sídliště stávají stále více nevzhlednější. Je opravdu škoda, že se v 
rámci této architektury neumožnilo zapracovat modernější prvky, ale i účelové a praktické 
řešení dispozic domů, které by jednoznačně vylepšily jednak estetickou, ale i praktickou 
úroveň staveb. Tento negativní faktor přičítáme době normalizace a socialistickému 
plánování, kdy jakákoli odlišnost od standardu, byla připisována spíše kapitalistickému 
způsobu myšlení a proto nebylo možné zabývat se myšlenkou radikálnější zněny designu 
panelových domů. Proto jsou proti sobě dva odlišné názory a to jednak odpůrců 
panelových domů, kteří jednoznačně říkají, že tato výstavba byla nevhodná a chybná, 
protože jde o domy s vysokou mírou neenergetičnosti, omezenou možností užívání a 
možných změn dispozic a především estetická stránka tohoto bydlení. Nesčetněkrát jsme 
se setkali i s termínem že nejde o byty, ale králíkárny. Druhý tábor, a to jde především o 
odborníky na bytovou politiku, se přiklání spíše ke kladnému hodnocení, jelikož  tento 
způsob bydlení opravdu splnil účel pro potřeby tehdejší doby. A také především rychlá 
výstavba způsobila zkvalitnění bydlení a bezesporu i zvyšování životní úrovně dané doby. 
Z dnešního pohledu už je hodnocení samozřejmě jiné, jelikož dnes máme jiné standardy, 
ale především nároky z důvodu stále se zvyšující životní úrovně. Proto se tato výstavba s 
ohledem na dobu vzniku jeví už jako zastaralá a neodpovídající dnešním podmínkám. 
Nutno k tomuto říci, že myšlenka, že dnes nahradíme panelové byty jinou výstavbou je 
jednoznačně nereálná a i s ohledem na ještě poměrně dlouhou životnost panelových domů 
neekonomická. Jednou samozřejmě tato situace nastane, ale tento krok nahrazování 
panelové výstavby bude z časového hlediska pozvolný a rozhodně se už nikdy nepřiblíží 
tempu výstavby v 60. a 70. letech. Dnes se nám nabízí jediná možnost s ohledem na 
ekonomické možnosti a to jít cestou modernizace těchto domů, která v sobě zahrnuje 
výměnu technologických prvků, systémů domu a především snížení energetické náročnosti 
domu. Tímto dojde k prodloužení životnosti domů, kdy výměna technologických částí 
domu zabezpečí jejich možné užívání na dalších min. 30 let. Tento podrobně popsaný 
postup je uveden v kapitole 5. této bakalářské práce.   
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Obrázek 7 - graf skladby bytové výstavby (2008)  



Martin Horna: Analýza vývoje bydlení v panelových domech 

2009  10  

3. Sociální aspekty panelového bydlení v současné moderní době 

V oblasti bydlení zaujímá nemalé místo pohled sociální, kde je nutné hodnotit řadu 
hledisek počínaje komfortem bydlení, užitnou hodnotou, nákladovostí a ekonomickou 
zátěží pro uživatele bydlení, ale také psychologickou stránkou skupinového bydlení. 
 
3.1. Historie – předchůdce panelového bydlení 

Nejdříve se v této specifické analýze znovu musíme vrátit k detailnějšímu popisu 
bydlení v panelovém domě. Jak již v předchozí kapitole bylo uvedeno, způsob panelové 
výstavby bytů byl zvolen z důvodu masovějšího a rychlejšího rozmachu bytové výstavby, 
jelikož v tehdejším Československu byl v poválečné době velký nedostatek bytů. Některé 
rodiny v 50. letech žily převážně ještě společně v jedné domácnosti (2-3 generace) a tlak 
na oddělené samostatné bydlení sílil. Proto se i dnes s odstupem času jeví zahájení a 
masové rozšíření panelové výstavby bytů na našem území jako pokrokové rozhodnutí dané 
doby. Je zapotřebí z hlediska sociálního pro porovnání zmínit kvalitu a kategorizaci 
tehdejšího původního skupinového bydlení v starší městské zástavbě, mezi které patřily 
činžovní a pavlačové domy, kdy dle dnešní kategorizace se jednalo o byty 3. až 4. 
kategorie. Byty byly vybaveny v převážné většině lokálními topidly na tuhá paliva, v 
ojedinělých případech u vyšší kategorizace bytu místní lokální domovní kotelnou, taktéž 
na tuhá paliva. Sociální zařízení bytu bylo také odlišné dle kategorizace, odlišovaly se 
umístěním sociálního zařízení uvnitř bytu nebo společného zařízení na chodbách. 
Technologie pro ohřev TUV nebyly zdaleka tak rozšířené a o kvalitě toalet ani nemluvě. A 
dále vybavení bytu včetně celkové užitné plochy rozhodně neodpovídalo potřebám 
kvalitního a pohodlného bydlení. Proto při srovnávání z hlediska sociálního aspektu bylo 
nově budované bydlení v panelových domech se stávajícím původním způsobem bydlení v 
50. letech rozhodně posunem k zkvalitnění bydlení a zvýšení tímto i životní úrovně.  

 
3.2. Panelové bydlení – historický pohled v době výstavby 

Takto koncipované bydlení bylo konstruováno jako bezobslužné pro jednotlivé 
uživatele, jelikož obsahovalo dálkové centrální vytápění (CZT), kdy v domech byla 
osazena centrální vytápěná soustava a to ve všech obytných místnostech, dálkový ohřev 
vody 24 hod. denně, kompletní rozvody elektroinstalace do každé místnosti bytu, 
samostatné sociální zařízení ve formě bytového jádra, vybavené kuchyně plynovým 
sporákem a kuchyňskou linkou, dále pak k užívání další společné prostory jako jsou např. 
sušárny, prádelny, mandl, kočárkárny, sklepní prostory, sklady a u výškových budov nad 5 
podlaží i osobní výtah, resp. nákladní výtah – seznam vybavení bytu a domu viz příloha 2 
a příloha 3. V tomto ohledu nemělo původní bydlení s nově budovaným žádnou možnost 
konkurence a poptávka po takto komfortním bydlení neustále stoupala. 

Takto lze ale hodnotit bydlení v panelovém domě jen do jisté doby v řádu 
maximálně 10-15 let. S odstupem doby již během výstavby velkého množství panelových 
domů se hromadila samozřejmá kritika této výstavby a bylo znovu zapotřebí řešit nové a 
moderní požadavky na výstavbu skupinového bydlení. Jenže z ještě nedávné doby víme, že 
doba normalizace a totalitního hospodářského plánování takovýto postup v žádném případě 
neumožňovala. A proto odborníci ve stavebnictví měli možnost stále masověji postupující 
panelovou výstavbu ovlivňovat nebo měnit jen z hlediska úpravy konstrukčních detailů a 
vylepšení, které pramenily z negativních zkušeností jak při výstavbě, tak i z období užívání 
staveb. Proto se stavby měnily jen opravdu minimálně, pro laika neznalého takřka vůbec. 
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Takže když hodnotíme sociální aspekty bydlení v panelových bytech v časovém úseku 80. 
let, zde už se začínají hodnotit nově posuzované aspekty jako je estetika vzhledu domu, 
kvalita materiálů a jejich životnost, nadále stoupá požadavek možnosti vnitřní adaptace a 
změny dispozice dle vlastních potřeb uživatele apod. Z tohoto hlediska již v 80.letech 
začíná být tento druh výstavby nevyhovující, proto se tím snižuje jeho atraktivnost a 
modernost z hlediska bydlení. Některé stavební systémy panelových domů na tyto 
požadavky z hlediska konstrukčního mohly reagovat, proto se začaly vnitřní příčky bytů 
stavět z nově používaných materiálů, kterým byly sádrové příčkové tvarovky nebo 
montované stěnové systémy. Tato výstavba se ale využívala ojediněle a původní skladba se 
používala až do roku 1990 už jako nepříliš atraktivní pro bydlení. Byty stavěné ke konci 
tohoto období byly už vnímány jako řešení tíživé bytové situace, ale rozhodně kvalitou a 
stylem bydlení nesplňovaly požadavky, které již v té době byly – tabulka [8]. Proto se ze 
sociálního hlediska bytová kvalita snižuje už někdy od konce 80. let. 

 
3.3. Panelové bydlení – současný pohled 

Z dnešního pohledu a především díky možnosti bilancování v řádu 50.-letého 
užívání hodnotíme dnešní stav panelového bydlení zas trochu odlišně. Vždy jsou 
hodnotícím kritériem požadavky a trend bydlení v daném čase. Vzhledem na dnešní 
možnosti a to buď z hlediska kvality materiálů, dodávek služeb, kvality výrobků, 
spotřebičů v rámci bydlení a v neposlední řadě i prostorová náročnost, lidská potřeba na 
kvalitu bydlení, musíme hodnotit současné bydlení v panelových domech jako lehce 
podprůměrné. K tomu je potřeba říci, že takovéto hodnocení nezahrnuje vlivy dnes již v 
masovějším měřítku uplatňované modernizace domů a to buď jako komplexní 
rekonstrukce, nebo samostatné individuální modernizace bytové jednotky. K tomuto 
řešení, které samozřejmě posouvá z hlediska sociálních aspektů panelového bydlení na 
pomyslnou vyšší příčku zkvalitnění bydlení a přizpůsobení se dnešním standardům se budu 
věnovat v samostatné kapitole č.5. 

Sociální aspekty z pohledu polistopadového se promítají i do  bydlení v panelových 
domech, jakožto nejrozšířenějšího způsobu bydlení. Je hodnoceno jako nízkonákladové 
bydlení s možností a se zaměřením na příspěvky státu na bydlení pro některé sociálně 
slabší vrstvy obyvatelstva. Proto se dnes tyto aspekty vztahují na bydlení nízkopříjmových 
občanů a řeší se forma a způsob výpočtu sociálních podpor na bydlení. Tento rozdílnější 
způsob hodnocení v nové ekonomické éře velice ovlivňuje celou analýzu, protože do toho 
vstupuje faktor liberalizace trhu s nájemným tzv. deregulace a v další míře i uvolnění 
regulovaných cen služeb spojených s bydlením. V předlistopadové době byly náklady na 
bydlení nesrovnatelně odlišné, než je tomu dnes. Pro možné srovnání uvádím ceny 
nájemného v tabulce 1. 

 
3.4. Sociální aspekty bydlení současným pohledem 

Bydlení má vedle ekonomických aspektů, především významné aspekty sociální. 
Základem sociálních aspektů bydlení jsou tyto skutečnosti: 
- bydlení je základní lidskou potřebou a samo o sobě slouží k saturování dalších potřeb  
- bydlení je důležitým prvkem, určujícím životní úroveň lidí  

Z výše uvedených důvodů je bydlení řazeno k tzv. sociálním právům - právům na 
sdílení minimálního blahobytu (rozumí se minimální životní úrovně, obvyklé v dané 
společnosti). Právo na bydlení je nenárokové a nevymáhatelné; jeho naplňování je výrazem 
zodpovědnosti vlád za životní podmínky obyvatelstva. Právo na bydlení rozhodně nemůže 
být chápáno jako zákonné právo na zajištění obydlí. V právním kontextu je však jeho 
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obsahem ochrana obydlí jakožto soukromého prostoru, ochrana před nezákonným 
vystěhováním a ochrana před diskriminací. Konkrétní sociální aspekty bydlení mohou být 
nejrůznějším způsobem popisovány, klasifikovány, avšak jejich základem jsou tyto dvě 
stránky bydlení: 
- celková dostupnost bydlení, požadavek, aby byl k dispozici bytový fond, odpovídající 

svým rozsahem, kvalitou a rozmístěním potřebám obyvatelstva  
- finanční dostupnost bydlení, požadavek, aby ceny bydlení odpovídaly finančním 

možnostem obyvatelstva  
Trvalé usilování o zajištění co největší míry celkové a finanční dostupnosti je 

důležité zvláště ve vztahu k sociálně slabším vrstvám obyvatelstva, tj. těm, které si na trhu 
s byty nedokáží samy zajistit adekvátní bydlení. Standardní tržně orientovaná bytová 
politika disponuje různými nástroji, jimiž lze usilovat o naplňování celkové a finanční 
dostupnosti bydlení. Tyto právní, ekonomické a finanční nástroje jsou využívány na straně 
nabídky i poptávky a slouží ke sblížení cen bydlení na straně jedné a disponibilních příjmů 
domácností na straně druhé. Přitom platí, že sbližování nabídkové a poptávkové strany se 
musí vždy dít při respektování přiměřenosti bydlení vzhledem k potřebám konkrétní 
domácnosti i vzhledem k jejím finančním možnostem  

 
3.5. Zásahy státu do oblasti bydlení v současné době 

Nástroje, jimiž stát intervenuje do trhu s byty, lze rozdělit z hlediska zacílení na 
určité skupiny obyvatelstva, na 2 druhy: 
- univerzální nástroje - ty jsou zaměřeny na většinu domácností, bez konkrétního zacílení  
- selektivní nástroje - zaměřeny na úzkou, předem zvolenou skupinu obyvatelstva  

Základní způsoby, kterými může stát napomáhat sociálně slabým vrstvám 
obyvatelstva při řešení otázky bydlení, jsou snižovat cenu jejich bydlení a provádět 
sociální transfery, vedoucí ke zvýšení příjmů těchto sociálních vrstev. 
Snížení ceny bydlení pro sociálně slabší vrstvy obyvatelstva lze dosáhnout mnoha různými 
nástroji, uplatňovanými jak ve fázi pořízení obydlí, tak ve fázi užívání. V pořizovací fázi 
lze snížit cenu bydlení pro konečného uživatele především vhodným financováním 
(zvýhodněné půjčky, dotace), využitím nejrůznějších daňových nástrojů. Ve fázi užívání 
lze snížení ceny bydlení pro konečné uživatele odvinout především od nízkých 
pořizovacích nákladů, ale lze využít i určitou regulaci ceny bydlení, tj. především 
nájemného. Finančně dostupné bydlení, vytvářené prostřednictvím výše uvedených 
nástrojů, je obvykle označováno jako sociální bydlení. 

Navýšení příjmů domácností se děje prostřednictvím sociálních transferů, 
směřujících především od bohatých k chudým, popř. od bezdětných k rodinám s dětmi. 
Jedná se o adresné sociální dávky, jejichž cílem je dosáhnout příznivého poměru mezi 
příjmy domácností a cenou bydlení, tj. snížit neúměrně vysokou zátěž domácnosti výdaji 
na bydlení, nebo umožnit domácnosti pořídit si bydlení, odpovídající jejím potřebám. 
Adresné sociální dávky tohoto typu jsou reprezentovány především příspěvky na bydlení, 
popř. na nájemné. 
 
Tabulka 1 -  přehled průměrného regulovaného nájemného po roce 1990 

Rok 1990 1995 2000 2001 2008 
Prům. regulované 
nájemné Kč/měs, 

 
134 

 
461 

 
1241 

 
1291 

 

 
1550 
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Touto analýzou vidíme rozdílnost úhlu pohledu na sociální aspekty bydlení jelikož 
každý časový úsek daných let hodnocení je ovlivňován i politickým systémem a typem 
hospodářství. V socialistickém hospodářství plánovaných kalkulovaných cen a plné 
zaměstnanosti jsou sociální pohledy spíše materiální a ve volné ekonomice polistopadové 
doby převažují hodnoty čistě ekonomické. V dnešní době je bydlení stále tou nejdůležitější 
potřebou nás všech a proto i zásahy státu do oblasti bydlení jsou stále nezanedbatelné. 
Dodnes se řeší stále ještě regulace nájemného a řada politických stran si tímto získává na 
oblibě u uživatelů bydlících v bytech s regulací nájemného. Jsou sice přijata zákonná 
opatření (Zákon č.106/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu), která 
postupně navyšují regulované nájemné směrem k nájemnému tržnímu, ale toto je proces s 
dlouhou setrvačností, který zpomaluje vývoj v oblasti modernizace bydlení. Vlastníci 
těchto domů nemají možnost uplatňovat tržní nájemné, které by umožňovalo přesunutí 
části finančních prostředků do tvorby rezerv na komplexní rekonstrukci a proto dochází 
pouze k zajišťování stávajícího funkčního stavu. Je sice pravdou, že nikdo z nás se netváří 
příliš uspokojivě na jakékoliv navyšování cen a to ve všech oblastech ekonomiky, ale je 
nutné si připustit fakt, že sami bychom si chtěli zkvalitnit a zpříjemnit bydlení formou 
modernizace celého domu a zároveň také snížit náklady na energie spojené s bydlením 
pomocí zateplovacích systémů. Příkladem pro nás jsou již zprivatizované domy, kde si o 
opravách a výběru finančních prostředků do společných fondů rozhodují sami bez 
jakéhokoli zásahu státní regulace. U těchto subjektů je jasně dáno, že když chtějí přistoupit 
k opravě domu, musí si na to finanční prostředky vyčlenit a to jen pomocí zvýšením 
příspěvků jednotlivých vlastníků do fondů na opravy. Když pak porovnáváme takto 
privatizované domy s domy státem regulovaným nájemným, dojdeme k rozdílu až o 100% 
vyššímu u domů samostatně hospodařících ve výběru za jeden čtvereční metr bytové 
plochy. 

Z tohoto jednoznačně vyplývá nutnost rychlého ukončení procesu deregulace 
nájemného a v maximální možné míře minimalizovat zásahy státu do oblasti stanovování 
výše nájemného. Jen tak se může nastartovat trh s byty a i nájemné bydlení se stane tak 
jako bydlení v osobním či družstevním vlastnictví z hlediska kvality rovnocenné. Je 
bezesporu nutné spolu s deregulací a tím i ekonomické zatížení pro všechny sociální 
skupiny uživatelů bytů mít připraveny fungující programy státní podpory bydlení pro 
nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. 
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4. Vývoj změny vlastnictví panelových domů a hodnocení z 
pohledu ekonomického 

Nezanedbatelným faktorem ovlivňujícím způsob bydlení v panelových bytech je 
způsob vlastnictví. Tento faktor můžeme z dnešního pohledu již hodnotit jako 
nejdůležitější element nastartování procesu modernizace jednotlivých panelových domů a 
také postupného nastartování trhu s byty. 

 
4.1. Historie vývoje změny vlastnictví v panelových domech 

Zase je nutné se ohlédnout do historie vzniku výstavby domů touto technologií v 
centralizovaně řídícím hospodářství socialistického zřízení. Šlo vždy a za všech okolností o 
výstavbu centrálně řízenou a financovanou státními prostředky, výstavbu prováděly státní 
stavební podniky, domy byly ve vlastnictví státu tehdejší ČSSR přenesené s možností 
hospodaření na příslušná města řízená tehdejšími národními výbory. Opomíjím v tomto 
rozboru další vlastnictví, jako byly případně státní průmyslové podniky, které stavěly tzv. 
podnikové byty, JZD, příslušná ministerstva, armádní vlastnictví apod., jelikož jde v 
obecném měřítku o státní majetek té doby. Od jistého časového období ( 70. léta) došlo i v 
dobách hlubokého socialistického plánování k uvolnění druhu vlastnictví a začínají vznikat 
první družstva, která s pomocí půjček a státních garancí stavěla vlastní bytové domy a byl 
zde nastaven i jiný režim hospodaření. Nefungoval zde klasický nájemní vztah jako u 
státního bytu, ale forma sdružení a členství v družstvu a platba podílu ve formě anuitního 
splácení z pořizovací ceny bytu. Tento model byl na tehdejší dobu normalizace velice 
pokrokový a do jisté míry liberalistický v řízené ekonomice. 

Po listopadové revoluci v roce 1989 došlo k postupnému nastartování procesu 
kupónové privatizace jednotlivého státního majetku, převážně podniků, ale tím vázaného  i 
jejich majetku, mezi  který patřil i bytový fond. Většina podniků, ať ještě jako státních, 
nebo po privatizaci jako soukromých, přistoupila k prodejům bytového fondu dle možností 
níže popsaných. 

U tzv. státních bytů došlo k adresnému převodu na místně příslušná města nebo 
obce do jejich majetku. Města a obce jako nově a samostatně hospodařící subjekty ve 
volné polistopadové ekonomice prováděla vyhodnocování přínosu bytového fondu z 
hlediska ekonomického. V důsledku stále ještě dnes uplatňovaného regulovaného 
nájemného a nepříliš vhodnou politiku státu v bytové politice přistoupila většina měst a 
obcí na konci 90. let k prodejům bytů ze svého vlastnictví na základě pravidel o prodeji 
tohoto majetku. Tyto pravidla určovala a stále určují počty bytů učených k prodeji a časové 
hledisko uskutečňování prodejů včetně podmínek cenových, popřípadě omezující hlediska 
při prodejích jako jsou bezdlužnost, popř. bezproblémovost. Nutno dodat že pravidla jsou 
regionálně odlišná a ovlivňoval je místní politický náhled na bytovou politiku a v 
neposlední řadě i volební lobbing.  

Tento trend byl nastaven na celém našem území a způsob prodejů měl a nadále 
ještě má několik možností převodů:  
- prodej do osobního vlastnictví dle příslušných pravidel a  zákona (Zák.č.72/1994 Sb.) 
- prodej celého domu právnické osobě vytvořenou z řad oprávněných nájemců bytů. 
- prodej do podílového spoluvlastnictví (domy do 4 bytových jednotek) 
- prodej celého domu právnické osobě 
- prodej celého domu fyzické osobě 
U městských a obecních bytů se používaly a dodnes uplatňují první tři způsoby. 
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Pravdou je, že nejrozšířenější je způsob prodeje do osobního vlastnictví dle zákona 
72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, což je pro jednotlivá města, obce ale i vlastníky z řad 
institucí či podniků trochu nevýhodné z pohledu, že nedochází ke kompletnímu prodeji 
všech bytů. Vlastníkovi zůstává procento neprodaných bytů, převážně s neadaptivními 
nájemníky a byty v žalostném stavu, resp. dlužníky. Tento proces prodeje je i značně 
zdlouhavý s ohledem na celou administrativní přípravu a dodržování zákonných 
ochranných lhůt pro jednotlivé oprávněné nájemce bytů.  

 
4.2. Postup prodeje bytů 

Postup prodeje od původního záměru do konečné fáze trvá řádově až jeden rok, protože 
obnáší: 

- schválení záměru prodeje domu dle platného zákona 
- vypracování tzv. prohlášení vlastníka dle zákona a zápis tohoto dokumentu do 

katastru nemovitostí 
- následuje nabídka dle stanovených pravidel jednotlivým oprávněným nájemcům 

bytů s ochranou lhůtou na doručení odpovědi (6 měsíců ze zákona) 
- přistoupení k podpisu kupní smlouvy a převodu kupní ceny prodejci 
- následuje svolání ustavujícího shromáždění do 60 dní od zákonného vzniku 

společenství, čímž je fakt tří vlastníků v domě, kde za přítomnosti notáře jsou 
schvalovány stanovy společenství vlastníků jakožto právnické osoby a je volen 
statutární orgán společenství 

- následuje návrh na zápis do obchodního rejstříku na základě dokladů a notářského 
zápisu 

- ukončení celého procesu prodeje je usnesení místního rejstříkového soudu o zápisu 
společenství do rejstříku a přidělení IČ. 
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22%2%
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jiný druh vlastnictví
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7%12%
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osobní vlastnictví

jiné vlastnictví

soukromé vl.nájemní bydlení

obecní vlastnictví-nájemné bydlení

družstevní vlastnictví

 
Obrázek 8 -  graf  vývoje skladby vlastnictví ( zdroj MMR) 
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V některých městech a obcích probíhal ojediněle i již zmíněný prodej bytových 
domů jako celku. Tento způsob je z pohledu prodávajícího výhodnější, protože celý proces 
prodeje je velmi rychlý a bez zbytkového podílu v prodávaném domě jako je to u 
předchozí popsané varianty. Oprávnění nájemci jsou informováni o záměru vlastníka s 
prodejem domu a i o formě. V případě zájmu nájemců o koupi za navržených podmínek, 
musí vlastníci založit právnickou osobu a to samostatně bez přispění a zásahu prodejce. 
Naše legislativa nabízí založení společnosti s ručením omezeným, ale to je méně 
používaný způsob, rozšířenější a vhodnější je založení družstva. Tento proces si řídí 
nájemníci z domu sami až do zápisu do Obchodního rejstříku a takto zřízené družstvo 
může přistoupit k podpisu kupní smlouvy o převodu nemovitosti. Pro představu uvádím 
skladbu vlastnictví v roce 1980 a následně v roce 2008 – obrázek 8.  

Podmínky řízení a chodu jednotlivě fungujících právnických osob jsou trochu 
navzájem odlišné a řídí se platnou legislativou a dle schválených stanov daného subjektu. 
Okrajově se musím zmínit i o nejdůležitějším aspektu a tím je zajištění financování 
prodejů bytů do jakéhokoli vlastnictví. Zde musíme zmínit nastavení finančního trhu s 
ohledem na zajištění financování bydlení, ať už individuálně jednotlivými nájemci nebo i 
celým sdružením (družstvem). Velký rozmach v této oblasti zaznamenáváme od roku 
1995. Příznivá politika státu podpory financování bydlení ve formě 25% státního příspěvku 
do limitní částky podpořila výhodnost a větší dostupnost úvěrů ze stavebního spoření a 
masovému využívání tohoto finančního produktu. Pro srovnání uvádím využívání úvěrů ze 
stavebního spoření na bydlení - obrázek [17]. 
 
4.3. Hodnocení prodeje bytů 

Z dnešního pohledu hodnocení je nutné uznat, že způsob prodeje bytového fondu 
do rukou uživatelů a to v jakékoli formě sdružení, má přínosný vliv na panelovou výstavbu 
jako celek. Dochází k adresnému hospodaření s finančními prostředky v daném domě, 
ekonomičtějšímu, přehlednému hospodaření, zlevnění některých služeb a snížení nákladů 
především v rámci administrativy a správy domu. Tento aspekt má pozitivní vliv na 
chápání jednotlivých vlastníků a uživatelů o možnosti spolurozhodování o vynaložených 
nákladech a to jak na administrativu spojenou se správou domu, tak především o možnosti 
plánování a řízení oprav. To má za následek i fakt, že se vlastníci nezdráhají platit do 
společného fondu i vyšší částky, než platili jako nájemníci a plánují komplexní 
rekonstrukce domů. Tento model změny vlastnictví se zdá jako jedině možný pro 
fungování z hlediska ekonomického a s potřebou provést modernizaci panelové výstavby 
na našem území.  
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5. Modernizace panelových domů, hodnocení efektivnosti 
vynaložených nákladů 

Jak už bylo v předchozích analýzách uváděno, jedinou možnou nejekonomičtější 
cestou stabilizace bytové politiky je modernizace a prodloužení životnosti panelových 
domů. Proto se budeme podrobněji jednotlivými částmi nutných oprav i po technické 
stránce. 

 
5.1. Obecné hodnocení panelových domů z hlediska dalšího užívání 

Celá výše popsaná analýza a zhodnocení panelové výstavby se promítá do 
nejdůležitější části této práce a tím je modernizace panelových domů. Ať hodnotíme 
panelovou výstavbu jakkoli, kladně či záporně, z praktického hlediska stojíme před 
otázkou, jak se s touto výstavbou vypořádáme. Jelikož tento druh výstavby k dnešnímu 
měřítku technologického vybavení a hodnot již značně zastaral, je nasnadě řešit otázku 
modernizace těchto domů. Z dnešního pohledu, kdy průměrné stáří panelového domu je 35 
let, nebudeme se zabývat utopistickou myšlenkou a názorem náhrady těchto domů novou 
výstavbou. S ohledem na životnost panelových domů která je odhadována až na 100 let 
není možné z ekonomického hlediska o náhradě těchto staveb vůbec uvažovat, jelikož 
vstoupily do druhé třetiny životnosti. Pro představu nahradit bezmála 1,2 mil bytů 
v pořizovacích cenách nových bytů v průměru 1,6 mil.Kč za bytovou jednotku (zdroj 
MMR) by znamenalo výdaje ve výši takřka 2 biliónů korun. Takže polistopadové ohlasy, 
že panelákové „králíkárny“ budou brzo opuštěny se nenaplnily a panelové domy jsou i 
dnes obydlené a užívané ke spokojenosti uživatelů a jejich bourání před ukončením jejich 
životnosti nepřipadá v úvahu. Stále mají své místo na dnešním trhu s byty. Zatímco cena i 
těch nejnákladnějších rekonstrukcí, kdy je prakticky vyměněno vše až na panelový skelet 
šplhá až do výše 10 tisíc Kč za metr čtvereční obytné plochy, cena nové výstavby se 
pohybuje v rozmezí 20 až 40 tisíc Kč za metr čtvereční. Je jasné, že i zmodernizovaný 
panelový dům zůstane i nadále bydlením se svými limity. Proto se vrátíme zpět k 
modernizaci panelových domů, jelikož ta je z hlediska doby vzniku opravdu nutná.  

 
5.2. Proč opravovat panelové domy 

Abychom ctili současné trendy z hlediska modernizace a oprav panelových domů, 
budeme tuto činnost a záměry nazývat slovem „REVITALIZACE“. Ministerstvo pro 
místní rozvoj uvádí na svých webových stránkách, že zanedbanost bytového fondu v 
panelových domech je odhadována stále ještě na 500 miliard korun. Dnes je problém 
zjistit, v jakém stavu je právě postupující a již hotová regenerace tohoto bytového fondu. 
Neexistuje totiž jednotná metodika zjišťování, a to především z hlediska neinvestičních 
výdajů a oprav. Nikde v metodikách není přesně určeno, co znamená zcela opravený, lépe 
řečeno, modernizovaný dům. Proto i různé statistiky a údaje vycházejí spíše ze 
subjektivního hodnocení než jako objektivní data. Dnešní číslo z těchto šetření udává, že 
modernizací prošlo 30% bytového fondu v panelových domech. Z tohoto čísla vidíme, že 
nás čeká ještě značný počet bytů a domů, kde je nutné provést revitalizaci a při této 
příležitosti je nutné se zmínit i o nutnosti se poučit z již provedených modernizací. Praxe 
nám ukazuje, že ne všechny způsoby a provedené opravy a modernizace byly zvoleny 
vhodným způsobem a že nepřinášejí potřebné výsledky hlavně z hlediska úspor energií, ale 
také s ohledem na kvalitu provedení. 
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Je nutné se také zmínit, proč je tento druh bydlení tak zanedbán z hlediska údržby. 
Původní záměr a provádění výstavby v dobách socialismu pohlížel jen na nově budovanou 
výstavbu a nejdůležitějším hodnotícím faktorem byl počet předaných bytů v tom daném 
roce do užívání. Nikdo se nezabýval otázkou nutných oprav nebo případných modernizací 
již užívaného a také stárnoucího bytového fondu. Po listopadové revoluci bylo období 
bezvládí a hledání jakéhosi systému v oblasti bydlení, ale postupující čas a stále stárnoucí 
bytový fond pomalu nastartoval postupnou privatizaci bytů převážně do rukou 
oprávněných nájemců. Toto byl jediný možný krok s ohledem na nutné opravy a 
modernizace celého bytového fondu a předpokládaných značných investic ze strany 
vlastníka. Původní vlastník by takovéto komplexní opravy nemohl v žádném případě 
financovat z výběru nájemného a na našem území o to horším faktem ovlivněného 
regulací. Následné prodeje, které byly v masovějším měřítku zahájeny až po roce 2000 
umožnily vznik právnických subjektů z řad jednotlivých vlastníků bytových jednotek a tím 
i samostatnost v rozhodování, změnu způsobu přispívání finančních prostředků na opravy. 

 Proto tento model vlastnictví se zdá pro komplexní revitalizaci jako ekonomicky 
nejvýhodnější s ohledem na vynaložené prostředky a jejich návratnost. U bytového fondu 
ve vlastnictví měst bude nutné při plánování revitalizace počítat s faktorem, že z důvodu 
stále regulovaného nájemného, je návratnost prostředků do takovýchto projektů velmi 
dlouhá, v některých případech i nulová. U nového druhu vlastnictví ještě dnes panuje 
obava ze zadlužení a nechuť do takového riskantního projektu  se pouštět. Ze své praxe 
musím říci, že je mezi lidmi pořád jeden veliký mýtus a tím je, že si na vše musí nejprve 
ušetřit. Avšak jednoduchým výpočtem tvorby finančních prostředků ve společných 
fondech na opravy zjistíme, že na takto rozsáhlou opravu si nikdy nenašetří, jelikož tento 
způsob ovlivňují rostoucí ceny, inflace a také neustále se množící nutné opravy. Proto je 
nutné různou informační formou přesvědčovat tato sdružení vlastníků o jediné možné 
formě financování, kterými jsou dnes již dostupné úvěry za poměrně nízké úrokové sazby s 
možností využití i státní dotace. Státní instituce, hlavně Ministerstvo pro místní rozvoj a 
Státní fond rozvoje bydlení, ale i privátní partneři, jako jsou bankovní ústavy, sdružení 
firem, velká družstva, se snaží opravy a modernizace podporovat a zlepšovat přístup k 
informacím o podporách na tyto modernizace. Byla vydána celá řada publikací, probíhají 
semináře jak od odborných dodavatelských firem, tak i přímo od bankovních ústavů a 
garantů podpor. Fungují poradenská střediska Ministerstva průmyslu a obchodu, kde 
mohou vlastníci získat odbornou pomoc, ale i střediska Státního fondu rozvoje bydlení. 
Ale opět se vracíme zpět k tomu, že každý vlastník musí rozhodnout sám o případné 
modernizaci. Celý proces pak musí být správně řízen a koordinován od schvalovacích 
procesů uvnitř sdružení vlastníků, po zajištění financování přes přípravu stavby, až po 
realizaci – přehled modernizací bytového fondu: tabulka [7]. 

Ještě než začneme popisovat jednotlivé oddíly oprav je nutné si odpovědět na 
otázku, proč opravovat panelové domy. Na jednu část této otázky jsme si už dříve 
odpověděli a tím je zastaralost technologická, ale také konstrukční panelových domů. Ale 
nejtíživějším aspektem je pro většinu vlastníků energetická náročnost těchto objektů a s 
tím spojené náklady na energie, jakožto největší finanční zátěže každého uživatele z  
hlediska bydlení. V době, kdy se panelové domy hromadně stavěly, byla tepelná energie 
určená na vytápění a ohřev vody státem dotovanou komoditou, jelikož v převážné většině 
našeho území jde o odpadní teplo, jakožto vedlejšího produktu elektráren. Tudíž při 
výstavbě nebyly izolační vlastnosti těchto budov klíčovým hlediskem a kritériem. Ochrana 
životního prostředí nebo dokonce klimatické změny nebyly tématem dané doby. Domy se 
stavěly jako důkaz prosperity socialistické společnosti s požadavkem, co největší produkce 
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a s konstrukčními a technologickými možnostmi socialistického průmyslu a stavebnictví. 
Dnes již víme, jak a kde se chyby této výstavby projevují. Poslední budované domy už 
měly řadu vylepšení, které byly výsledkem tzv. revize vad panelové výstavby ale problémy 
s kvalitou a především s materiály pořád přetrvávaly. 
 
5.3. Nejčastější závady panelových domů 

Na úplný začátek je nutné zmínit z pohledu dnešní doby nejčastější závady a 
neduhy panelového systému staveb bytových domů. Nejprve se budeme zabývat 
obvodovým pláštěm budovy a kompletní technologickou částí domu (TZB). 
Nejčastější závady panelového bytového  domu: 

- nepříliš dobré tepelně-izolační vlastnosti obvodového pláště 
- nevyregulovanost otopné soustavy 
- špatné izolace potrubních rozvodů ÚT a TUV 
- již nekvalitní výplně otvorů – původní okna a dveře 
- lokální poruchy panelů, korodující výztuž 
- konstrukční poruchy lodžií a balkónů 
- špatný stav střešní krytiny 
- zastaralé vybavení TZB – konec životnosti 
- špatný stav osobních i nákladních výtahů 

Z hlediska statického zabezpečení těchto domů musíme říci, že tyto stavby nevykazují 
žádné statické poruchy z konstrukčního hlediska. Při dnešních metodikách výpočtů 
statických docházíme k hodnocení, že návrh základů pro panelové domy je v každém 
případě vyhovující. Nelze zde hodnotit hledisko skutečného provedení po stránce kvality, 
nebo kvalitu použitého materiálu, popřípadě místní geologický průzkum před stavbou. 
Tyto faktory nejvíce ovlivňují statiku domu, a jestli bylo vše provedeno s tehdejšími 
předpisy a normami, nemusíme se u této výstavby statického narušení domu obávat.  
 
5.4. Hlavní problémy panelových domů a způsoby jejich řešení 

5.4.1. Nedostatečné tepelně-izolační vlastnosti obvodového pláště budovy 
V době hromadné výstavby panelových sídlišť byly ceny energií určovány státem a 

to v takové výši, že se úniky tepla přes obvodový plášť nebo netěsnostmi oken nikdo příliš 
nezabýval – obrázek 10. V jisté době se provádělo nanejvýš zateplení štítových stěn 
především z důvodu zabránění promrzání a vzniku plísní. Po roce 1990 se rostoucí ceny 
energií postupně stávají pro uživatele bytů hlavní motivací pro hledání úspor energií. 
Zatímco regulaci topných systémů již před časem řešila legislativa (zákon o hospodaření 
energií 406/2000 Sb.,), zateplování bylo dlouho považováno za problematické, zejména z 
důvodu dlouhé návratnosti. Další negativní mýtus mezi lidmi dosti často rozšířený je 
pověra, že po zateplení se v bytech tvoří plísně. Zkušenosti z praxe opravdu poukazují na 
možnost vzniku plísní, ale je to ovlivněno několika faktory. Jsou jimi špatně a nekvalitně 
provedené zateplení bez eliminace tepelných mostů, osazení okny s minimální infiltrací a v 
neposlední řadě nejdůležitější element, čímž je lidský faktor. Řada z nás se ještě dodnes 
nenaučila podmínky potřebné výměny vzduchu v bytech v přímé závislosti na vytápění. 
Žádný panel v ČR používaných konstrukčních soustav nesplňuje současné normy na 
tepelnou ochranu budov. Je zde i hledisko kvality používaných materiálů v té době a proto 
některé konstrukční prvky nedosahují ani původních projektovaných hodnot. Proto se dnes 
přistupuje k zateplování obvodových plášťů budovy moderními materiály a se současnými 
požadavky na kvalitu provedení. Je nutné řešit všechny detaily od kvality okenních otvorů, 
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tloušťky izolace, spojení izolace se střešním pláštěm, pečlivé napojování izolace, 
odstranění tepelných mostů, napojení fasády se střechou a dalšími prvky apod. V 
neposlední řadě se pomocí zateplení obvodové konstrukce domu změní i technické 
vlastnosti stěn s ohledem na rosný bod, který se tímto dostává mimo konstrukci pláště a 
eliminují se případy vzniků plísní z důvodu konstrukčních chyb stěn – tabulka [6]. 

 

   

Objekt bez tepelné izolace 
U nezatepleného objektu dochází k 
výrazným tepelným ztrátám. Zdivo 
promrzá - bod mrazu se nachází 
přibližně ve středu stěny.  

Izolace zevnitř 
Vnitřní izolace zamezí únikům 
tepla, ne však promrzání stěny. 
Stěna nemá akumulaci, v 
místnosti je rychle teplo, ale i 
rychle chladno. Navíc mezi 
izolantem a zdí dochází ke 
srážení par, což může vést ke 
tvorbě plísní  

Izolace vnější 
Jelikož se bod mrazu nachází v 
izolantu, nedochází k 
promrzání zdiva. Konstrukce je 
prohřátá a má akumulaci. 
Tepelné ztráty jsou minimální.  

Obrázek 9 - technické vlastnosti stěn před  a po zateplení 
 
Pro zateplení obvodového pláště je možné použít dva druhy nejrozšířenější 

technologie a tím je kontaktní zateplení polystyrénem (popř.minerální vatou), nebo 
odvětrávaný systém s minerální izolací se zakrývací povrchovou úpravou. Takto 
provedeným dodatečným zateplením panelové konstrukce získáme lepší tepelně-izolační 
vlastnosti obvodového panelu, posunutí křivky prostupu tepla (obrázek 9), a také i rosného 
bodu konstrukce - tabulka [6]. Panel má po zateplení funkci akumulace tepla a prostup 
vlhkosti přes konstrukci je minimální. Při použití zateplení pomocí polystyrénu, má tento 
druh izolace jistá omezení a to z hlediska požárního nebezpečí, kdy ho můžeme dle platné 
legislativy použít jen do výšky 25 m. U vyšších budov musíme od této hranice použít 
minerální vatu o stejné tloušťce, aby bylo zateplení kompaktní. Konečný výsledek a efekt 
zateplení do jisté míry závisí na kvalitě provedení a hlavně na provedení detailů ukončení 
izolace, ošetření tepelných mostů konstrukcí, přechody mezi jednotlivými materiály a také 
zabezpečení proti vnikání vlhkosti do systému zateplení. Tloušťka zateplení je dnes 
určována výpočtem, který je nedílnou součástí projektové dokumentace na opravu domu a 
je ovlivňována platnými předpisy v době vzniku. I v této oblasti se mění nároky na tepelně-
izolační vlastnosti konstrukcí a proto i s postupujícím časem dochází k požadavkům co 
největšího tepelného odporu konstrukce a nejmenšího koeficientu prostupu tepla. V 
prvních polistopadových letech se při zateplování používaly tloušťky izolantu kolem 50 
mm. Dnes se průměrná tloušťka izolantu pohybuje kolem 100mm, v případě výpočtů u 
energetických auditů jsou požadavky v některých případech ještě náročnější (120-140mm). 
Každý zpracovatel projektové dokumentace bude doporučovat použití kompaktního 
zateplovacího systému, tj, použití všech materiálů od izolantu, přes lepící tmely, 
vyztužovací prvky, kotvy až po finální složku fasádní omítky od jednoho renomovaného 
výrobce. I použití konečné finální vrstvy zateplovacího systému – probarvené fasádní 
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omítky, je důležitým prvkem struktury stěny domu. Dnes se používají silikátové nebo 
silikonové probarvené omítky, které zabezpečí pronikání vlhkosti směrem ven z 
konstrukce stěn a naopak zabrání vnikání vlhkosti do konstrukce. Jen použití systémového 
řešení nám zaručí při dodržené kvalitě provedení výsledný a požadovaný efekt úspory 
energií na vytápění a zvýšení izolačních vlastností konstrukce. Jiný způsob nemůžeme z 
hlediska odborného ale i ekonomického doporučit k uplatňování. Když se vrátíme do 
nedávné doby minulé, první zateplovací pokusy nedopadly příliš dobře a to ani z hlediska 
zvýšení tepelně-izolačních vlastností, tak i z hlediska estetické stránky fasád. Nezřídka 
jsou případy zatékání do bytů, odloupaná fasádní vrstva až na izolant a vyskytly se i 
případy celé či lokální destrukce celého systému zateplení – obrázek 11. 

 
Proto je nutné dodržovat zásady prováděného zateplování:  

- jednoznačně využití některého z certifikovaných zateplovacích systémů 
- provedení zateplení kvalifikovaným dodavatelem stavebních prací s poskytnutím záruk 
jak na práci tak i na materiál 
- využití kontrol provádění zateplení ve formě stavebního dozoru 
- dodržování tloušťky izolace a to buď dle dokumentace a nebo aby hodnota tepelného 
odporu dosahovala přinejmenším hodnot určených normou  
- dbát na kvalitní zateplení ostění okenních otvorů včetně přechodů izolace a okna 
- zateplovat všechny obvodové konstrukce sousedící s vnitřním prostorem i nevytápěným 
- zateplení i nadzemních částí suterénů příslušným druhem izolace 
- zateplení atik, podhledů  
- vyřešení všech tepelných mostů u balkónů a lodžií 
-  použití kvalitní povrchové úpravy včetně kvalitního provedení z důvodu prodloužení 
životnosti obvodového pláště a zajištění požadovaných vlastností systému.  
 

             
Obrázek 10 -  přehled jednotlivých  tepelných ztrát domu              
 
 
                                                                               Obrázek 11 -  příklad chybného způsobu zateplení 

 
Přímou souvislost s prováděním zateplením obvodového pláště budov je i kontrola 

a případná sanace panelů. Tato musí být provedena jako první, jelikož jde o zakrývanou 
konstrukční část izolačními prvky. Musí dojít ke kompletní kontrole pláště budovy, resp. 
jednotlivých obvodových panelů a označí se místa, která se musí odborně ošetřit. Toto 
vyspravení se řeší dle druhu poškození a jsou na to přesně stanovené technologické 
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postupy. V první řadě se klade důraz na ošetření výztuže a následné vyspravení panelu do 
původního tvaru. Celý proces se nazývá odborně reprofilace – obrázek 12. Při těchto 
opravách poškozených částí obvodových panelů se provádí i tzv. kotvení panelů, kdy v 
místech určených projektantem dojde k montáži ocelových kotev, které spojí v určených 
místech jednotlivé panely. Do panelů se tyto prvky upevňují pomocí  chemických tmelů – 
chemické  kotvy.Tento postup jednoznačně doporučuji překontrolovat odborně způsobilou 
osobou, jelikož jde skutečně o velice důležitou část celkové revitalizace. Následné 
zkoumání soudržnosti obvodového pláště je prakticky nemožné. 

 

                     
              Obrázek 12 - příklady poruch obvodových panelů 

5.4.2. Okna 
Dalším problémem panelových domů s přímou vazbou na zateplení jsou okna. U 

oken se při provádění staveb panelovým systémem projevila masová a nepříliš kvalitní 
výroba nejmarkantněji. V době jejich výroby se jejich životnost odhadovala na 50 let, ale 
opomnělo se počítat s tím, že bude zanedbávaná údržba těchto oken a tím se sníží jejich 
životnost. Netěsnosti kolem těchto oken jsou již dnes značné a v některých případech 
dochází i k pronikání vlhkosti, popřípadě rovnou k zatékání. Snaha zlepšit izolační 
vlastnosti oken v 80 letech byla dodatečná montáž kovotěsu, v pozdějších dobách i 
pryžového těsnění. Avšak vlivem klimatických podmínek, netěsnostmi, působení vlhka a 
vodních par došlo postupem času k značnému znehodnocení oken a z dnešního pohledu 
nejen že jde o výplně nevyhovující, ale také dnes již v převážné většině nezajišťující 
funkčnost. Setkáváme se i s případy, kdy jsou okna takovým způsobem poškozená, že 
může dojít i k úrazu. V panelových domech byly použity dva druhy oken a to okna dřevěná 
s dvojím zasklením a okna hliníková, taktéž s dvojím zasklením. Druh materiálu oken byl 
vždy zvolen podle systémového typu budovy. 

Také se zrodila myšlenka prodloužit životnost oken jejich repasí, která spočívala v 
demontáži kovotěsu, montáži nového pryžového těsnění do drážek, montáž izolačního 
dvojskla a následný nátěr celého okna. Později se ukázalo, že tato životnost se prodlouží 
cca o 25%, což s ohledem na vynaložené prostředky není příliš efektivní postup. Tento 
názor panoval u nás především v dobách ještě vysokých cen u plastových oken v 90 letech. 

V rámci revitalizace je nutné přistoupit k výměně okenních otvorů včetně 
vchodových dveří domu. Je nutné se správně rozhodnout, jaký použít materiál a jaký druh 
oken si vybrat. Toto je velmi důležitý krok, kterému je nutné se velmi podrobně věnovat, 
protože dnes je na trhu poměrně značné množství výrobků a samozřejmě i dodavatelských 
firem. V případě, že nejsme odborníky v oblasti stavebnictví, je i v tomto případě vhodné 
obrátit se na nezávislého odborníka a to buď přímo na projektanta, nebo stavební dozor. I 
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zde platí, že kvalitní okna jsou od výrobce doložena příslušným certifikátem kvality a 
jakosti. Při výběru lze obecně doporučit okna od domácích výrobců, jelikož dovozové 
výrobky mohou sice být kvalitní, ale jsou vyráběny podle norem a předpisů země původu. 
Dnes jde převážně o výrobky pocházející ze zemí EU, tudíž dle předpisů EU, ale výrobky 
jsou přizpůsobeny klimatickým podmínkám dané země.. Ze zkušenosti víme, že naše 
normy jsou v souladu s normami EU, ale ve většině případů jsou i přísnější.  

Stojí před námi otázka materiálu – plast nebo dřevo. I v panelových domech se 
mohou dřevěná okna dnes také uplatnit. Ale ze zkušenosti se skupinovým bydlením víme, 
že jakákoli další údržba je velmi nákladná, problematická a ze strany zajištění uživatelem 
absolutně nereálná. Proto se většina domů při plánování rekonstrukce nebo jen při dílčí 
opravě rozhoduje pro plastová okna, jelikož jde o bezúdržbový druh materiálu. A také zde 
hraje i roli cena, kdy u dřevěných oken je pořizovací cena vyšší řádově o 30% je nutné dále 
počítat s náklady následnými a tím je již zmiňovaná údržba v cyklech 5 let. 
 

Základní atributy nutné pro plánování výměny oken: 
- znát typ soustavy, ze které je objekt postaven, zjistit způsob zalomení ostění, 

tloušťku obvodového 
- zjistit typové velikosti stávajících oken pro zvážení způsobu odvětrání těchto 

prostor 
- zjistit počet a rozměry oken v typovém podlaží, počet podlaží  
- znát požadavky zákazníka na parapetní desky, zateplení fasády a ostění  
- znát umístění objektu s ohledem na  charakteristické číslo budovy dle ČSN  
- pokud má objekt meziokenní vložky, posoudit při jejich výměně požárně 

bezpečnostní otázky projektantem - požárním specialistou 
 
Při výběru skladby oken je nutné se zaměřit na požadavky uživatelů, kdy by se 

mělo vycházet z původní skladby oken. Požadavkem je snadné a pohodlné nastavení všech 
požadovaných poloh otvírání oken, vyklápění ventilačky a zajištění těsnosti. U oken 
kuchyní s plynovým sporákem by měl být požadavek mikroventilace, pokud není 
zabezpečena výměna vzduchu centrální ventilací. 

U plastových, které jsou pro panelovou výstavbu v maximální míře nejvhodnější je 
nutné se při výběru zaměřit na tři základní věci. Jednou z nejdůležitějších věcí je okenní 
profil rámu okna a okenního křídla. Z odborného hlediska nemá velký vliv při výběru 
profilu, zda má pět nebo šest komor. Tento faktor nemá na vlastnosti okna podstatný vliv. 
Důležité je se zaměřit na tloušťku profilu, stavební šířku celého rámu a také tloušťku 
ocelové výztuhy. Všechny tyto vlastnosti ovlivňují pevnost a stabilitu okna – obrázek 13. 
Další částí okna, která ovlivňuje kvalitu okna je skleněná výplň, kdy se dnes standardně 
používaly izolační dvojskla plněná plynem (argon). U skla je nutné hlídat koeficient 
prostupu tepla K (někdy udávaný jako U), kdy dnešní běžné hodnoty se pohybují na úrovni 
K=1,1W/(m²K). Pro zlepšení tepelněizolačních vlastností oken je možné použít i izolační 
trojsklo, kdy příplatek za tento druh skla se pohybuje kolem 30%. S ohledem na snížení 
koeficientu prostupu tepla na hodnotu 0,65-0,8 W/(m2K) se tato investice zdá jako 
dlouhodobě návratná. Proto se tento druh zasklení používá jen zřídka. A poslední částí 
okna je výběr kování, které zabezpečuje pohodlné a bezporuchové užívání. Jako v každém 
oddíle plánované revitalizace domu, aby byly splněny hodnoty dané výrobcem a zároveň 
zajištěn bezporuchové užívání oken, je nutné provést jak výrobu, tak i následnou montáž 
dle platných standardů a s maximální pečlivostí. Jen tak bude docíleno plánovaných úspor 
energií na vytápění a okna budou plnit i svůj účel z hlediska obsluhy. Je zde nutné zmínit, 
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že je nutné i na tyto prováděné montážní práce odborně dohlížet a zajistit kontrolu 
funkčnosti všech oken a předání uživateli. Z praxe doporučuji po provedení stavebního 
začištění kolem oken provést následný servis všech oken dodavatelskou firmou, která 
provede doladění jednotlivých prvků, čištění mechanických částí kování oken od prachu po 
stavební činnosti a následné promazání kování příslušnými prostředky. Pak teprve můžeme 
hovořit o ukončené etapě revitalizace – výměně oken. 

 
Obrázek 13 -  řez okenním profilem plastového okna 
 

S výměnou okenních otvorů je spojená i výměna vchodových dveří, kdy dnes je 
možné si vybrat ze dvou druhů materiálů a tím jsou opět plastové profily a nebo hliníkové 
profily. Jelikož jde o dva velmi dobré materiály, zdržím se zde doporučení, jaké na dveře 
použít, protože v této souvislosti jde čistě o subjektivní názor ovlivněný pořizovací cenou a 
také estetikou. Hliníkové vchodové dveře jsou dle provedení řádově o 50% dražší, ale 
značně pevnější a i estetičtější. Plastové vchodové dveře jsou sice levnější, ale vlivem 
používání náchylnější na poruchy funkčnosti a těsnost. Tento negativní faktor je ovlivněn 
hlavně četností používání, resp.počtem uživatelů v domě. Zde tedy volba materiálu dveří je 
jako všechny používané materiály v rámci revitalizace na kolektivu vlastníků.  
 

5.4.3. Lodžie, balkóny 
Lodžie a balkóny představuji konstrukce bezprostředně vystavené působení 

klimatickým vlivům. Proto se u těchto konstrukci projevují nejen vady způsobené 
nedostatky už v návrhu a provedeni, ale zejména poruchy vyvolané působením korozních 
vlivů na nosné železobetonové, připadne ocelové konstrukce. U balkonů je nosná 
konstrukce tvořena konzolou vyčnívající přes rovinu obvodových stěn. Balkony se 
vyskytují především u domů typu G. U balkonů je zásadní problém osazení kovové 
konstrukce do obvodového pláště a tím vznik tepelných mostů. U novějších stavebních 
soustav byla proto dávána přednost vytváření lodžií, které jsou lépe chráněny před vlivem 
povětrnosti. Lodžie má na rozdíl od balkónu nosný prvek podlahy uložený vždy alespoň na 
dvou protilehlých stranách a je tím lépe chráněn před klimatickým působením. Avšak u 
některých variant použití finálních povrchů lodžií došlo k zvolení použití vrstev 
keramických obkladů. Toto řešení bylo z dnešního pohledu velice nevhodné a zároveň 
nebylo i dobře zhotovované. Díky tomuto konstrukčnímu řešení dochází k vnikání vlhkosti 
do mezivrství lodžiové konstrukce a tím k poškozování nosného prvku lodžie. U 
takovéhoto složení konstrukce lodžie (popř. balkónu) je nutné původní vrstvy odstranit až 
na nosný panel a provést nové řešení navrhnuté projektantem s ohledem na účelnost, 
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finanční náročnost a také i estetiku. Řešením je provedení nové hydroizolace povrchu 
panelu a položení nové mrazuvzdorné dlažby, popřípadě použití jiného systémového řešení 
pomocí stavební chemie. Ostatní používané způsoby povrchových úprav lodžií jsou dány 
požitím různé technologie úpravy povrchu vodorovného panelu, který již byl konstruován 
jako finální podlaha lodžie. Proto při plánované opravě je nutné opět provést místní šetření 
povrchu lodžie( popř. balkónu) pro odborný návrh opravy lodžie. Ukázka opravy lodžie je 
uvedena v příloze - obrázek [19]. 

5.4.4. Regulace otopné soustavy 
S ohledem na snížení energetické náročnosti je nutné provést jeden zásadní zásah, a 

tím je regulace otopné soustavy. Tento krok je nezbytně nutný a má přímou vazbu na 
hospodárnost s energiemi. Po zateplení dojde ke snížení potřeby tepelné energie pro 
vytápění z důvodu zlepšení izolačních vlastností obvodových stěn a výměně oken. A 
jelikož u otopných soustav v některých případech není možné regulovat teplotu v 
místnostech z důvodu nefunkčnosti původních radiátorových ventilů, je nutné provést 
jejich výměnu, aby nedocházelo k přetápění – ukázka regulačních prvků obrázek 14. S 
ohledem na snížení požadovaného příkonu budovy pro vytápění je nutné stávající otopný 
systém vyregulovat přímo na vstupu do objektu, aby dodávané množství tepla, které 
vstupuje do objektu, bylo přímo úměrné energetické potřebě budovy. Tento regulační úkon 
se nazývá hydraulické vyvážení otopné soustavy a při její realizaci je nutné provést 
odborné propočty odborníkem pro tuto problematiku. Z těchto výpočtů vznikne projektová 
dokumentace s kompletním popisem potřebných úkonů a výměn. U tohoto kroku chci jen 
upozornit, že je zde nutné věnovat maximální pozornost dodržování výpočtových 
nastavení dodavatelskou firmou, protože po zkušenostech můžeme říci, že otopná soustava 
je nejsložitějším technologickým zařízením těchto domů. Jen správné nastavení 
hydraulického poměru jednotlivých vedení posléze zabezpečí hospodárné vytápění a celou 
funkčnost systému. Není ojedinělou záležitostí, že při špatném nastavení regulace dochází 
k nedotápění jednotlivých bytů, ale i celých sekcí. S ohledem na životnost otopné soustavy 
dnes není nutné uvažovat s případnou výměnou potrubního vedení, jelikož u topných 
systémů zásobovaných z centrálních zdrojů je používána upravovaná a neagresivní voda. 
Tím se prodlužuje životnost technologie a dnes můžeme odhadovat její délku na 20 let. 
Druhou stránkou věci je případná výměna otopných těles, která je s ohledem na funkčnost 
a finanční nákladnost doporučována postupně, až na základě ukončení jejich životnosti. 
Proto je toto čistě individuální potřeba nutná k posouzení dle místních podmínek. 

S ohledem na vyregulování otopného systému a osazení jednotlivých radiátoru 
termostatickými ventily je zapotřebí zmínit uživatelskou neinformovanost a nezkušenost s 
tímto systémem regulace. Hromadně panuje mýtus, že se regulací zhoršily podmínky 
vytápění a že jsou radiátory stále studené a nebo teplé jen do jejich části. Je nutné teplotu 
radiátoru, nebo zda má  v celé své části stejnou teplotu nebrat jako fakt zhoršení podmínek, 
ale musíme se zaměřit jen na jeden výsledný faktor a tím je teplota místnosti. Ta by měla 
odpovídat teplotě nastavené na termostatické hlavici, která zajišťuje dodržování nastavené 
hodnoty vnitřní teploty. Radiátorový ventil pracuje na principu uzavírací armatury, která 
po dosažení požadované teploty místnosti prostřednictvím termostatické hlavice uzavře 
přívod topné vody do radiátoru. Proto dochází velice často k vychládání radiátorů, 
popřípadě dojde k ohřátí jen jeho horní části. Velice často se setkáváme se stížnostmi na 
systém vytápění, kdy uživatelé z důvodu kontroly teploty radiátoru pocitově reklamují 
dodávky tepla s odůvodněním, že se zhoršila tepelná pohoda v místnosti a topení je stále 
studené. Po následném měření vnitřní teploty se ve většině případů dojde k výsledku, že 
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teplota místnosti převyšuje nastavenou požadovanou teplotu. Bude chvíli trvat, než se 
všichni uživatelé naučí systém ovládat a řádně obsluhovat, proto je potřeba stále provádět 
osvětu. 

 

         
Obrázek 14 - regulační prvky otopné soustavy 
 

5.4.5. Střecha domu 
Dalším oddílem revitalizace je oprava střešního pláště, popřípadě celé konstrukce 

střechy. Jsou zde dva úhly pohledu a to znovuobnovení hydroizolačních vlastností 
střešního pláště a také zlepšení tepelně-izolačních vlastností střechy. Proto se při opravě 
střešního pláště musíme také zaměřit na jeho zateplení, abychom v rámci regenerace 
provedli komplexní vylepšení izolačních hodnot budovy. Z odborného hlediska je nutné se 
zaměřit na požadavek konečného stavu střechy, zda-li dojde k zachování původní 
jednoplášťové (resp. dvouplášťové) ploché střechy nebo bude řešena rekonstrukce 
radikálnějším způsobem a to střešní nástavbou sedlového typu střechy. V obou těchto 
případech by mělo dojít k zateplení střešního pláště a to ve vodorovné rovině na stropní 
konstrukci domu nebo původní střešní konstrukci. Zateplení je nutné odborně navrhnout, 
jelikož původní střešní konstrukce byly navrhovány jako jednoplášťové popřípadě jako 
dvouplášťové. U každého typu je nutné dodatečnou izolaci provádět odlišně, popřípadě 
navrhnout potřebné prvky s ohledem na odstranění možnosti kondenzace vodních par ve 
styku s izolací. Tento technický návrh se opravdu nesmí podcenit, jelikož následně může 
docházet k prosakování vlhkosti do stropních konstrukcí vrchních bytů, popřípadě vniknutí 
vlhkosti do použitého druhu tepelné izolace a tím k jejímu znehodnocení včetně zamezení 
tepelně-izolačních vlastností. Všeobecně mají sedlové střechy větší životnost a menší 
náchylnost na poškození a dílčí zatékání vlivem stárnutí materiálů, avšak jde o finančně 
nejnákladnější způsob rekonstrukce střechy, který bychom mohli použít. U plochých střech 
je úspora finančních prostředků díky menší pracnosti (není nutné konstruovat střešní 
konstrukci) jen se provede na stávající střešní plášť dodatečné zateplení příslušným 
izolantem a následné položení hydroizolačního povrchu. U tohoto druhu střech je velké 
negativum a tím je poměrně velké zatížení klimatickými změnami na příslušně použitý 
druh materiálu. Při jeho přirozené roztažnosti dochází k porušování hydroizolační vrstvy a 
následnému zatékání. U plochých střech už z titulu vyspádování je problém s odváděním 
dešťové vody, usazování nečistot a vznikání nerovností a nepřirozeného odvodu dešťové 
vody. U volby materiálu střechy máme řadu možností. U sedlové nástavby se vesměs 
doporučují systémové krytiny z kovu, tj. hliníkové, popřípadě pozinkované střešní dílce a 
to z důvodu minimalizace statického zatížení domu. U ploché střechy se převážně volí 
způsob modifikovaných lepenkových hydroizolačních pásů s pokládkou pomocí přitavení 
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za tepla a nebo dnes již hojně používané PVC fólie kotvené do konstrukce střechy – 
ukázka možností provedení opravy střechy obrázek 15. 

Při rekonstrukci střech je zapotřebí současně řešit i odtah z odvětrání bytů do 
volného prostoru, jelikož toto odsávání je nedílnou součástí střešního pláště. V dnešní 
moderní době je hojně používáno přirozené odsávání pomocí ventilačních turbín, které 
jsou samopoháněcí pomocí vnitřního tahu celého vzduchotechnického systému a také 
pomocí proudu vzduchu z okolí. Zde je nutné již u návrhu řešení zajistit odborný výpočet, 
aby zařízení vyhovovalo podmínkám a požadavkům odvodu množství vzduchu. Je zde 
možné ještě zmínit použití dnes již nejmodernějších technologií zajišťující řízené větrání 
odtahu vzduchu z prostor kuchyní při vaření pomocí senzorů a také z prostor koupelen pro 
odstranění vlhkosti. Tyto automatické jednotky umístěné na střeše pracuji na principu tzv. 
rekuperace tepla. Jde o získávání zbytkového tepla z odsávaného vzduchu místností a takto 
získané odebrané teplo dále využít k předehřívání v topném systému, popřípadě k 
předehřevu TUV. Toto však lze uplatnit za předpokladu investice ještě do domovního 
zařízení pro lokální přípravu TUV nebo ÚT. 

 

     
Obrázek 15 - příklady rekonstrukce střech – plochá střecha, sedlová nástavba, ventilační turbína 
 

5.4.6. Vnitřní instalace 
Jako poslední oddíl regenerace panelového domu bych uvedl vnitřní instalace. Tyto 

opravy je nutné plánovat s ohledem na životnosti použitých materiálů u jednotlivých druhů 
rozvodů instalací v objektu. S ohledem na energetickou náročnost budovy je u tohoto 
druhu rekonstrukcí nutné počítat i s dostatečnou izolací jednotlivých instalací, které dnes 
řeší vyhláška č.151/2001 Sb.. O rozvodech otopné soustavy bylo hovořeno v oddíle č. 
5.4.4., tudíž se zaměříme na ostatní instalace, kde nejproblémovějšími jsou rozvody SV, 
TUV, kanalizace a elektroinstalace. K rozvodům vody a to SV, nebo TUV je nutné uvést, 
že v dobách 90 let, kdy se k nám do ČR začaly dostávat nové druhy materiálů, v tomto 
případě plastů na potrubní vedení, je značná část rozvodů panelových domů dnes již tímto 
materiálem nahrazena. V případech, kde tomu tak není, je nutné v rámci regenerace 
přistoupit k výměně potrubních rozvodů a to již od vstupních uzávěrů do objektu, přes 
hlavní páteřní ležaté rozvody, a jednotlivé stoupací potrubní systémy, až ke konečnému 
spotřebiteli do bytu. K tomuto je nutné podotknout zkušenost z dřívějších výměn 
potrubního systému, že i v tomto zdánlivé jednoduchém nahrazení původního 
pozinkovaného potrubí za nové plastové, je nutné dodržovat návaznost od nutného výpočtu 
a správného nadimenzování rozvodu. Z praxe známe nejeden případ špatného návrhu 
potrubního systému a pak následnému nedostatečnému zásobování jednotlivých bytů 
popřípadě nedodržování potřebných parametrů a kvality dodávek. Když už mluvíme o 
potřebné výměně potrubí SV a TUV v prostoru bytového jádra, je nutné přistoupit i k 
výměně původního potrubního vedení vnitřní kanalizace. Původní používané materiály 
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(azbestocement apod.) již dožívají a již často u nich dochází vlivem pnutí k poškození 
celistvosti a prosakování. Dnes se nám pro výměnu nabízí použít potrubí z PVC a to buď 
spojováním na hrdlové spoje, nebo pomocí svařování. 

Další problémovou instalací jsou rozvody elektroinstalace. Původní elektroinstalace 
je na hranici životnosti a nevyhovuje současným normám. A zvyšujícímu se počtu 
domácích spotřebičů. Hliníkové rozvody již neumožňují řádnou údržbu a hrozí zde vlivem 
poškozeného vedení k vzniku požáru. Bez větších problémů můžeme přistoupit k 
rekonstrukci elektroinstalace hlavních přívodů v domě včetně chodbových rozvodů 
společných prostor. Ale u rozvodů bytové elektroinstalace narážíme na problém 
kabelového vedení, jelikož není možné použít původní trasy elektroinstalací. Jde v 
převážné většině o vedení přímo v panelech, spárách, které jsou dnes zabetonovány, a nebo 
pod betonovými podlahami. Proto je dnes  jediné možné řešení, a tím je vést bytovou 
elektroinstalaci pomocí povrchových plastových lišt, což je řešení nepříliš vzhledné. Jako 
největší výhodu toto řešení má, že je možné kdykoliv a velmi jednoduchým způsobem 
lokalizovat závadu, provést výměnu rozvodu, popřípadě měnit umístění vypínačů a 
zásuvek s ohledem na měnící se dispozice uspořádání bytu – obrázek [21].  

Jako podstatnou částí rekonstrukce technologie můžeme nazvat opravu výtahů. Dle 
platné legislativy (ČSN EN 81-80 a nařízení vlády č.27/2003 Sb.) je nutné tyto strojní 
zařízení uvést do souladu s platnou legislativou na přijatou normu evropské unie, která řeší 
přepravu pomocí osobních výtahů. Výrobci výtahů s ohledem na tyto předpisy nabízejí 
rovnou typová řešení komplexní rekonstrukce výtahu, popřípadě jeho postupnou část po 
ucelených oddílech. Je proto možné celou obnovu výtahů naplánovat jako jednorázovou 
akci, popřípadě na dvě hlavní etapy. Jako první etapa je kompletní výměna ovládacích 
prvků, elektroinstalace, nosných lan a pohonu výtahu. Následuje druhá etapa a tím je 
výměna kabiny a nástupních dveří včetně ostění výtahové šachty - obrázek [20]. Na takto 
provedené rekonstrukce musejí být vydána příslušná osvědčení.  

A jako poslední část revitalizace se okrajově musíme zmínit o opravě nebo spíše 
výměně bytového jádra. U tohoto druhu opravy je nutné uvést, že je prováděna vždy na 
náklady vlastníka, který má tak právo rozhodnout se o způsobu provedení opravy, zvolení 
příslušného druhu montované nebo popřípadě zděné konstrukce a také zachování nebo 
změny dispozic bytového jádra. Vše však musí být zdokumentováno a řádně oznámeno 
nebo povoleno příslušnými úřady. Dnešní technologie nabízejí širokou škálu materiálů a 
příslušné projekční kanceláře nabízejí různé druhy řešení dispozic bytového jádra. Zde je 
nutné opravdu apelovat na dodržování příslušných norem a předpisů při návrhu 
technického řešení bytového jádra, vyvarovat se všem svépomocným opravám dle 
vlastního laického návrhu. U opravy bytového jádra, resp. výměny stěnových 
konstrukčních prvků je vždy nutné mít zpracovanou projektovou dokumentaci, popř. 
technickou zprávu s nákresem dispozic a statickým výpočtem. 
 
5.5. Hodnocení efektivnosti vynaložených nákladů 

Při ekonomickém hodnocení vynaložených nákladů na komplexní revitalizaci 
panelového bydlení se uvádějí náklady ve výši 4800 Kč/m². Z toho nám vychází náklad na 
jednu bytovou jednotku přibližně 220 tisíc Kč. Když budeme uvažovat jen o jediném 
možném způsobu financování a tím je komerční úvěr se splatností 15 let a úrokovou fixní 
sazbou 5 %, dojdeme k měsíčním nákladům s využitím státní dotace ve výši zhruba 1500 
Kč na bytovou jednotku. Tyto náklady jsou vyčíslením přímého finančního poddílu na 
úvěrovém zatížení jedné bytové jednotky měsíčně. S ohledem na komplexnost opravy není 
proto nutné dále ve velké míře spořit na společný účet fondů oprav a údržby (dnes 
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v průměru 1200 Kč na bytovou jednotku), jelikož na řádný provoz domu postačí částka 
přibližně 500 Kč měsíčně v průměru na bytovou jednotku. Z takto provedené bilance nám 
vychází navýšení příspěvku do fondu oprav a údržby v průměru o 800 Kč za bytovou 
jednotku. Toto navýšení sice činí 66%, ale je zde nutné do tohoto navýšení zohlednit 
úsporu na vytápění bytů (cca 400Kč měs.) – tabulka 2. Proto je celkové skutečné navýšení 
nákladů na bydlení při komplexní opravě domu v řádu  25-30%, kdy tímto navýšením 
získáme kvalitnější, úspornější, komfortnější, modernější  a také estetičtější bydlení. A 
kdybychom chtěli bilancovat opravdu komplexně, tak musíme zmínit ještě jeden podstatný 
faktor a tím je okamžitý nárůst ceny a hodnoty bytu v řádu od 30-50% dle příslušné 
regionální lokality. 
 
Tabulka 2 -  finanční bilance komplexní revitalizace z pohledu uživatele bytu 

Náklady 
na 

kompletní 
revitalizaci 

Kč/m² 

Náklady 
bytové 

jednotky 
na 

revitalizaci 
v Kč 

Měsíční 
úvěrové 

zatížení na 
byt v Kč 

Měsíční 
příspěvek 
do fondu 

oprav před 
revitalizací 

na byt v 
Kč 

Měsíční 
příspěvek 
do fondu 
oprav po 

revitalizaci 
na byt v 

Kč 

Měsíční 
navýšení 
z důvodů 

revitalizace 
na byt 
v Kč 

Měsíční 
úspora 

energií na 
byt v Kč 

Měsíční 
finanční 
bilance 

revitalizace 
na bytovou 
jednotku v 

Kč 
4 800,- 220 000,- 1 500,- 1 200,- 2 000,- 800,- 400,- + 400,- 

 
K úsporám tepelných nákladů bych chtěl uvést příklad z mé praxe, kdy provádím 
porovnání spotřeb panelových domů se zateplením, bez zateplení a i v průběhu 
prováděného zateplení. Skutečně kvalitně provedené zateplení s dostatečně odborně 
navrženým systémem zateplení uspoří až 30% nákladů na vytápění panelových bytů. Pro 
dokladování mého vyhodnocování uvádím tabulku spotřeb domů se stejnou skladbou a 
počtem bytů a vypočtenou úsporu nákladů a množství tepla. 
 
Tabulka 3 - porovnání spotřeb tepla objektů po zateplení 
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5.6. Financování oprav 
Jen čistě okrajově se zmíním o způsobu financování ať už jednotlivých oprav nebo 

kompletní regenerace. S ohledem na finanční náročnost celé rekonstrukce, není možné 
uvažovat a čekat na dobu, kdy si vlastníci sami peníze ve společném fondu naspoří. To je 
takřka nemožné se doby dospoření dopočítat s ohledem na inflaci, která znehodnocuje 
naspořené peníze. Dalším negativním faktorem je neustálý růst cen materiálů a stavebních 
prací a v neposlední řadě faktor neustále vynakládaných finančních prostředků na 
zajišťování oprav zastaralého domovního zařízení. Proto je skutečně jedinou možnou 
variantou, jak opravu financovat a tím je komerční úvěr. Dnes již banky nabízejí výhodné 
úvěry pro jednotlivá bytová sdružení s nízkými úrokovými sazbami a s možností čerpání 
úvěru až do výše 200 tisíc Kč na bytovou jednotku bez záruky zástavy nemovitosti. 
Jednotlivé podmínky jsou samozřejmě rozdílné a je nutné si před podpisem úvěrové 
smlouvy provést vyhodnocení nabídek od více bankovních ústavů. U prováděné 
revitalizace je možné využít státních dotací, které jsou v daném období různé. V převážné 
většině jde o dotace pod správou u ministerstva pro místní rozvoj, kdy celý proces od 
žádosti až po udělení dotace řeší Státní fond rozvoje bydlení – tabulka č.[5]. O 
jednotlivých možnostech a výše dotace je nutné se informovat v předstihu a v daném 
časovém období, jelikož se často mění podmínky udělení dotace, protože jde o přímou 
vazbu na státní rozpočet – seznam oprav s možností využití dotace viz. Příloha [4].  
 
5.7. Posloupnost a návaznost jednotlivých oprav 

A na úplný závěr o opravách panelových domů bych se chtěl zmínit o správném 
naplánování jednotlivých oprav v dílčím časovém sledu, protože toto je nejdůležitější 
kritérium pro kvalitní a hospodárné provedení opravy. 
V některých publikacích se dočteme, že je možné rozdělit kompletní rekonstrukci 
panelového domu v rámci revitalizace na několik variant. Tyto varianty jsou vždy 
ovlivněny množstvím finančních prostředků na opravu vynaložených a plánovaných, proto 
zde nebudeme s možnými variantami uvažovat a popíšeme si z hlediska technologického, 
jak postupovat s realizací jednotlivých oprav a jejich návazností, aby byl výsledný efekt 
hodnoty v úsporách maximální. 

Jako první dílčí rekonstrukci po zkušenostech doporučuji jednoznačně vyregulování 
otopné soustavy včetně montáže regulačních armatur. Tyto regulace dle platné legislativy 
již měly být hotovy do roku 2005, ale je nutné uvažovat i s možností, že je nutné v 
některých domech regulaci ještě provést. Zkušenosti nám s regulací ukazují, že jednotliví 
uživatelé mají problém si zvyknout na jiný režim úspornějšího vytápění a proto je 
praktičtější toto provést opravdu jako první. Následovat by měla další etapa a tím je snížení 
energetické náročnosti domu formou zateplení. U této etapy je nutné jako první přistoupit k 
výměně okenních a dveřních výplní a následně až po jejím dokončení začít se zateplením 
obvodového pláště a střechy. Přesný popis jednotlivých oprav spojených se zateplením je 
již výše popsán. 

Jako další etapu je možné plánovat rekonstrukci výtahů a následně pak 
rekonstrukce rozvodů elektroinstalace společných prostor, rozvodů SV, TUV a domovních 
rozvodů kanalizace. Jako poslední etapu bych plánoval rekonstrukci bytových rozvodů 
elektroinstalace s ohledem na jejich složitost provedení v užívaných bytech.  
Všechny tyto opravy, jak již bylo zde uvedeno, je možné provést najednou jako komplexní 
rekonstrukci v rámci revitalizace panelového domu, avšak ve stejném časovém pořadí. 
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5.8. Co bude po skončení životnosti 
 Je bezpochyby jisté, že po dovršení životnosti těchto staveb bude muset probíhat 
jejich odstraňování, demolice. Ve světě již je několik metod a tím je klasická demontáž 
jednotlivých konstrukčních částí domu, mechanické bourání pomocí těžké techniky. V 
případě odstřelů je zde problém s potřebou velkého prostoru pro řízený odstřel, čímž se 
panelová sídliště zrovna nevyznačují. U nás byl zatím v případech odstraňování 
panelových staveb použit nejjednodušší způsob a tím je demontáž jednotlivých 
konstrukčních prvků (opak jako byl při výstavbě) a nebo běžné bourání pomocí těžké 
techniky – obrázek 16. Nejmodernější způsob byl vyzkoušen v Japonsku a tím je tzv. 
metoda Daruma Otoshi. Techniky inspirovaly technologie, které se používají pro eliminaci 
následků zemětřesení. Způsob demolice Daruma Otoshi je rozebírání budovy odspodu, kdy 
se budova podpírá systémem hydraulických zvedáků řízených počítači. Tato metoda 
ovšem není zdaleka tak inovativní, za jakou je vydávána. Podobný postup, ovšem bez 
počítačů byl použit již před 27 lety při demolici obřího, 106 metrů vysokého plynojemu v 
tehdejším komunistickém Československu. Tyto techniky byly však použity při demolici 
panelových objektů pouze individuálně. Masovější způsob demolice před nás staví řadu 
otázek, jakými jsou využití demontovaných panelů, jejich recyklace, využití velkého 
množství sutin a recyklovaného materiálu z panelů apod.. Technologické části převážně z 
kovových materiálů bude možné jako dnes recyklačním způsobem v hutích dále 
zpracovávat. 

Je však nutné, než bude přistoupeno k samotnému odstraňování panelových domů 
ještě v předstihu řešit náhradu, abychom zajistili bydlení třetině obyvatel. To v takto 
masovém měřítku bude bezpochyby úkol státu řešit bytovou otázku obyvatelstva, jelikož 
nechat takové množství náhrady bytového fondu, který představují panelové domy na 
soukromém sektoru nebude možné. 

 

                     
                    Obrázek 16 -  demolice panelového domu 
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6. Závěr 

Závěrem musíme uznat, že současný trend v bytové výstavbě je charakterizován 
zejména návratem ke klasickým zdícím materiálům, technologiím a výrobě monolitického 
železobetonu na stavbě. V menší míře se na výstavbě bytových domů podílí prefabrikace a 
zavěšené systémy obvodových plášťů. Trh zcela ovládly zdicí materiály s výbornými 
termo-izolačními, akustickými a pevnostními vlastnostmi. Jejich předností jsou rovněž 
přesné rozměry pro možnost rychlého a snadnějšího zdění a celá řada dalších aspektů. 
Proto je nutné říci, že při hodnocení panelového bydlení jsme do značné míry ovlivněni 
současnou možnou výstavbou pomocí nových technologií, materiálů a designů, avšak 
bezpochyby nezměníme faktor nutnosti udržet standardy a uživatelskou funkčnost 
panelových domů.  

Kdybychom hodnotili současná panelová sídliště z podhledu dnešní moderní doby, 
ve všech aspektech hodnocení jako je využitelnost prostor, komfort bydlení, nákladovost 
bydlení, praktičnost, urbanistické řešení sídlišť, nedojdeme k přílišnému kladnému 
hodnocení. Avšak takto není možné jednoduše hodnotit a zavrhovat panelovou výstavbu, 
protože se nám nezdá dost moderní a dle současných trendů na standardní úrovni. 
Kdybychom měli brát v potaz současnou výstavbu společného bydlení a nebrali v úvahu 
zavádějící čísla výstavby v hlavním městě, tak bychom došli k velmi nízkému číslu počtů 
vystavěných bytů na našem území. Český stát sice nabízí podporu na výstavbu tohoto 
druhu bydlení jak pro soukromé investory, tak i pro místní obecní i městské samosprávy, 
avšak v poměru čísel se spíše prosazuje individuelní výstavby soukromého bydlení, tj. 
výstavba rodinných domů. A je nepříliš složité při myšlence nahrazení panelových domů 
novou moderní výstavbou dojít k astronomickému číslu vynaložených nákladů potřebných 
pro její zajištění. Není tudíž možné uvažovat o jiné možnosti než provádět v rámci 
komplexních rekonstrukcí prodlužování životnosti panelových domů a tím i tyto stavby 
přibližovat současným trendům a technickým požadavkům.  

Proto je nutné převážně dnes respektovat názor, že je víc než dobré, že v letech 
komunistického hospodářství (50-90 léta) došlo k ušlechtilé myšlence o výstavbě bytů ve 
skupinové struktuře formou panelových sídlišť. Na tento druh bydlení jsou sice 
protichůdné názory, ale z odborného hlediska jiné než skupinové bydlení není možné 
připustit, jelikož počet obyvatel na m2 nenabízí možnost separovaného bydlení každého 
z nás. A pro omluvu panelových domů, jakožto symbolu komunismu je nutné uvést, že 
panelové domy obdobného typu jsou po celém světě i ve vyspělých ekonomikách 
západního světa. V dobách vzniku myšlenky řešit bytovou politiku státu formou masové 
výstavby v co nejkratším možném čase, za co nejnižších vynaložených nákladů to bylo 
nejlepší řešení a celá řada odborníků se ztotožňuje s tímto řešením.  Negativum tohoto 
bydlení zastínila politická komunistická propaganda, jakožto i jiná odvětví tohoto státu. 
Možná bychom jinak hodnotili tento druh výstavby, kdyby v dobách jeho vzniku bylo 
v naší zemi jiné politické zřízení, volná ekonomika a tržní hospodářství. Toto by však byla 
jen pouhá spekulace a proto se tímto není potřeba zabývat. 
 

Celkově lze tento druh bydlení z hlediska efektivnosti hodnotit kladně, protože 
hlavní cíl, který tento způsob stavby plní byl beze zbytku naplněn a slouží svému účelu. Je 
jasně doloženo a propočítáno, že panelové bydlení po potřebných modernizacích bude 
sloužit ještě několika dalším generacím. 
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Tabulka 4 -  přehled pořizovací hodnoty na bytovou jednotku v daném období 

Rok Pořizovací hodnota jedné bytové jednotky (Ksč/Kč) 
1960 64 969 
1970 129 956 
1980 133 703 
1990 171 449 
1995 936 479 
2000 1 285 500 

 
 
Tabulka 5 - program podpory odstraňování vad panelové výstavby 
Rok Vyčerpané prostředky ze 

státního rozpočtu (tis. Kč) 
Počet 
dotací 

Průměrná výše 
dotace (tis.Kč) 

Počet bytů 
s dokončenou 

opravou 
1998 239 908 172 1 395 11 523 
1999 419 943 326 1 288 6 004 
2000 533 150 520 1 025 30 637 
2001 220 000 129 1 705 6 958 

 
 
 
Tabulka 6 - teplota rosného bodu v závislosti na vnitřní teplotě a relativní vlhkosti 
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Tabulka 7 - přehled modernizace bytového fondu v ČR v daném období 

Modernizace bytového fondu 
rok Zahájené   rozestavěné   dokončené   
    index   index   index 

1991 X x x x 2 039 59,6 
1992 X x x x 330 16,2 
1993 X x x x 1 490 451,5 
1994 X x x x 1 800 120,8 
1995 X x x x 2 061 114,5 
1996 6 432 x 6 594 x 2 725 132,2 
1997 8 668 134,8 10 678 161,9 4 645 170,5 
1998 10 587 122,1 14 761 138,2 6 078 130,9 
1999 16 087 152 22 069 149,5 8 755 144 
2000 16 638 103,4 28 195 127,8 10 724 122,5 
2001 16 659 100,1 31 592 112 13 435 125,3 
2002 16 050 96,3 34 772 110,1 13 599 101,2 
2003 17 145 106,8 38 923 111,9 12 761 93,8 
2004 20 074 117,1 43 448 111,6 15 469 121,2 
2005 24 404 121,6 47 233 108,7 21 895 141,5 
2006 36 081 147,8 62 171 131,6 21 144 96,6 

 
 
 
Tabulka 8 -  podíl panelových domů na dokončované výstavbě bytových domů v daných letech 
 

Technologie 
PANEL 1980 1990 1994 1995 2003 2005 

Celomontované 
(panelové)domy 89% 98% 76% 20% 4% 3% 
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Obrázek 17 - graf vývoje počtu úvěrů ze stavebního spoření 
Zdroj: MF ČR 
 

   

    
Obrázek 18 -  zateplení objektu z mé praxe s pomocí dotačních titulů 
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Obrázek 19 - oprava lodžie v rámci revitalizace 
 
 

                      
Obrázek 20 -  rekonstrukce osobního výtahu v panelovém domě v rámci revitalizace 
 
 

 
Obrázek 21 -  rekonstrukce elektroinstalace v bytě  v rámci revitalizace 
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Příloha 1 – příklad původního dokumentu o přidělení bytu „DEKRET“ 
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Příloha 2 – paspart bytu 
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Příloha 3 – původní katalog bytů z projektové dokumentace 
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Příloha 4 – seznam oprav v rámci revitalizace s možnou podporou 
 
 
Státní fond rozvoje bydlení       Program PANEL  
Poslední aktualizace: 10. prosince 2008 strana 1 z 1 
 
 
Seznam oprav a modernizací, na které lze poskytnout podporu 
Opatření 
1. Sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby 
2. Sanace statických poruch nosné panelové konstrukce 
3. Oprava dílců obvodového pláště a reprofilace jejich styků 
4. Oprava lodžií, balkónů včetně zábradlí 
5. Výměna balkónů 
6. Zateplení neprůsvitného obvodového pláště (podmínkou je sanace dílců obvodového pláště) 
7. Repase otvorových vnějších výplní – těsnění a drobné úpravy vnějších otvorových výplní (oken a 
balkónových dveří), výměna vnitřního skla pro zlepšení tepelně technických vlastností 
8. Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky (případně hlukově) dokonalejšími 
9. Opravy a zateplení střech včetně nástaveb (strojovny, pergoly, atd.) 
10. Zasklení lodžií; balkónů 
11. Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby 
12. Výměna vstupních stěn do objektů s uplatněním antivandalského řešení 
13. Oprava vnitřních stěn a stropů 
14. Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí 
15. Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah ve společných prostorách 
16. Oprava komunikačních prostor 
17. Úprava vstupního a schodišťového prostoru včetně schránek a osvětlení 
18. Repase nebo výměna vstupních dveří do bytů 
19. Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu TUV 
20. Hydraulické vyregulování otopné soustavy 
21. Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy 
22. Instalace ventilů na otopná tělesa a vytvoření podmínek pro instalace termostatických hlavic 
(podmínkou je hydraulické vyregulování otopné soustavy). 
23. Modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie spojená s výměnou 
rozvodů a případně otopných těles 
24. Měření spotřeby tepla na vytápění, spotřeby TUV, spotřeby studené vody 
25. Oprava (výměna) rozvodů zdravotních instalací a plynu 
26. Náhrada rozvodů plynu pro vaření za rozvod elektřiny 
27. Modernizace rozvodu TUV (zejména pákové baterie, izolace stoupacího potrubí, bytový vodoměr 
TUV) 
28. Oprava nebo modernizace bytového jádra (včetně rozvodů elektřiny, zdravotních instalací a plynu) 
29. Oprava nebo modernizace vzduchotechniky 
30. Oprava nebo výměna elektrických zařízení a rozvodů; silnoproud, slaboproud 
31. Oprava (výměna) výtahu (včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty) 
32. Zřízení nového výtahu 
33. Změny dispozičního řešení bytu 
34. Bytové nástavby (mezonetové nástavby při sloučení bytu v nejvyšším podlaží) 
35. Oprava hromosvodů a protipožárních zařízení 
36. Projektové práce, projektová dokumentace 
37. Statický posudek 
38. Revize technického zařízení budov 
39. Získání průkazu splnění požadavků hospodárné spotřeby energie na vytápění 
 
 
 
 
 


