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Hodnocení stavu obvodového pláště objektu BD Bratří Štefanů 800/16 v Hradci králové; 

Zhodnocení nejvhodnější varianty z pohledu ekonomicky - energetického, životnosti a plánu 

oprav. 

 

 Hodnocení současného stavu objektu: 

 Masivní rozvoj výstavby pomocí prefabrikátů započal na konci 60. let minulého století jako 

okamžité, a více méně dočasné řešení bytové krize. Řešený bytový dům v ulici Bratří Štefanů č.p. 

800/16 byl postaven za použití kombinace nosného skeletu a fasádních vyzdívek, což byl jeden z 

nejpoužívanějších stavebních systémů 70. a počátku 80. let 20. století. Předpokládaná životnost 

bytových domů stavěných v tomto stavebním systému byla stanovena na cca. 40 let s tím, že do 

doby, než skončí jejich životnost, bude jistě nalezeno vhodné trvalé řešení bytové otázky. I když se 

později ukázalo, že životnost obdobných částečně prefabrikovaných objektů je pravděpodobně 

mnohem delší, některé konstrukční celky tohoto typu objektu již dnes nevyhovují požadovaným 

standardům (např. kvalita sanitárního vybavení, nebo hodnoty prostupu tepla konstrukcemi), či 

vykazují značné opotřebení a vzrůstající počet poruch.  

 Zatímco nosné konstrukce (vnitřní nosné železobetonový skelet) jsou obvykle v téměř 

stejném technickém stavu jako v době realizace objektu, obvodový plášť, zatížený po 40 a více let 

vlivy počasí, se již mnohdy skutečně blíží konci životnosti: 

- Vlivem rozdílných tepelně technických vlastností jednotlivých materiálů jsou patrné přechody mezi 

vyzděnými částmi fasády a plochami, kde nosný skelet prostupuje až pod omítku; 

- Vlivem dilatačních pohybů způsobených rozdílnou tepelnou roztažností jednotlivých konstrukčních 

materiálů vznikají v omítce praskliny - Nově vzniklé jsou již patrné i přes to, že obvodový plášť byl v 

nedávné minulosti opatřen novou povrchovou vrstvou. 

- V oblastech, kde nosný skelet prostupuje až pod omítku se začínají stále častěji objevovat 

„odfouknuté“ plochy, kdy přestane omítka přiléhat k plochám železobetonového skeletu a vlivům 

počasí je vystavena i vnitřní struktura zdiva, trhlinami vzlíná do konstrukce srážková vlhkost atd. 

 Pokud těmto poruchám není zamezeno včas po jejich výskytu, postupná degradace 

fasádních konstrukcí nabírá stále rychlejší tempo a časem může dojít až k poruchám přímo 

ohrožujícím bezpečnost užívání objektu.  

 Bohužel, i prefabrikované bytové objekty z 80 a 90. let 20. století, které jsou po technické 

stránce v naprostém pořádku, jsou poplatné době svého vzniku v oblasti hospodaření s energiemi. 

V porovnání se standardy platnými v této oblasti pro novostavby, jsou hodnoty tepelného odporu 

obvodového pláště běžného paneláku naprosto nedostatečné.  
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Zjištěné poruchy obvodového pláště řešeného objektu:  

• trhliny na vnějších stěnách, zejména na rozhraní konstrukčních materiálů a netěsnost styků v 

těchto přechodech; 

 

obr.1 - příklad aktivních prasklin omítky fasádních vyzdívek 

 

• částečná ztráta adheze omítky na plochách prostupu skeletu do fasády; 

• plošné vnikání vlhkosti do konstrukcí umocněné aktivními dilatačními trhlinami ve fasádním plášti; 

• netěsnost styků mezi obvodovým zdivem a výplněmi okenních a dveřních otvorů; 

• trhliny v oblasti nosné výztuže lodžií a balkonů, narušené ukotvení zábradlí; 

• nedostatečná tepelná izolace obvodového pláště a tepelné mosty vedoucí k únikům tepla a 

vznikům plísní a poškození atikových dílců s možností statických poruch až po ztrátu stability. 
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Možnosti řešení:  

1 – Dílčí opravy poruch obvodového pláště (dosavadní způsob řešení údržby pláště) 

 Pokud jsou vzniklé poruchy fasády (jako praskliny, odlupující se omítka atd.) řešeny pouze 

místně a v rámci běžné údržby, lze za cenu mírně zvýšených nákladů na správu objektu, zamezit 

rozšiřování většiny těchto poruch. Bohužel, není tak řešena příčina těchto poruch. Většina poruch 

obvodového pláště vzniká především díky povrchové netěsnosti obvodového pláště objektu a díky 

kondenzaci vlhkosti uvnitř obvodového pláště. Pokud nebude zamezeno vnikání vlhkosti do 

konstrukce stěny, bude k poruchám stále docházet a hrozí zde nebezpečí růstu skrytých poruch 

konstrukce – zde především koroze výztužných a spojovacích prvků.  

Výhody:  - finanční náklady na opravy jsou čerpány postupně a, pokud jsou poruchy sanovány 

urychleně po jejich výskytu, nejedná se zpravidla o velké částky 

 - možnost provádět bez lešení - pouze pomocí závěsných postrojů; 

Nevýhody: - protože není řešena příčina problému, objevují se stále nové poruchy, které je třeba 

sanovat; 

- postupně roste frekvence vzniku poruch;  

- roste riziko vzniku skrytých poruch v konstrukci, které v okamžiku, kdy začnou být 

parné, již není možno řešit bez vynaložení značných prostředků;  

- není zamezeno ztrátám tepla;  

- není zabráněno kondenzaci vlhkosti v obvodovém plášti a na interiérové straně stěn a 

vzniku plísní atd. 

 

2 – Generální oprava obvodového pláště  

 Generální oprava obvodového pláště by se měla zaměřit především na obnovení povrchové 

těsnosti fasádní konstrukce. To by mělo být zajištěno zejména odstraněním omítek v plochách 

prostupu skeletu do fasády, aplikací nových penetračních nátěrů na tyto odhalené plochy a 

následně a realizací nových omítek s vloženou armovací skelnou tkaninou. Dále by měly být 

odhaleny a vyčištěny spáry styku balkonových prefabrikátů s obvodovými vyzdívkami a následně 

vyplněny tmelem na bázi silikátů. Po postavení lešení, a před samotných zahájením prací by měl 

projektant, nebo odborný pracovník provádějící stavební společnosti podrobně zkontrolovat stav 

jednotlivých prvků fasády a v případě objevené poruchy navrhnout způsob její sanace (např. 

odstranění uvolněné povrchové žel.bet. skeletu a její náhrada, ošetření případné zkorodované 

odhalené výztuže atd.). Obnovením povrchové těsnosti obvodového pláště bude zamezeno 

zatékání (hlavní příčině vzniku poruch), stále však bude docházet ke kondenzaci vlhkosti uvnitř 

konstrukce a na vnitřní straně obvodové stěny. 

Výhody:  - odstranění hlavní příčiny vzniku poruch obvodového pláště a z dlouhodobého hlediska 

nižší finanční zátěž, než v případě dílčích oprav;  

- díky podrobné prohlídce před zahájením stavby odstranění kritických míst a 

počínajících poruch na objektu;  

- při kvalitním provedení GO obvodového pláště je předpokládáno prodloužení jeho 

životností cca. o dalších 20 let;  

- nižší investiční náklady než při celkovém zateplení objektu.  

Nevýhody: - není zamezeno ztrátám tepla;  
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- není zabráněno kondenzaci vlhkosti v obvodovém plášti a na interiérové straně stěn a 

vzniku plísní atd.; 

- nižší efektivita využití vedlejších stavebních konstrukcí a činností; 

- dlouhá návratnost investice (návratnost investice lze vyčíslit pouze v porovnání s 

metodou dílčích oprav pláště).  

 

3 – Generální oprava obvodového pláště spojená s částečným zateplením objektu  

 Jako další možnost lze zvážit kombinaci generální opravy obvodového pláště s částečným 

zateplením objektu. Většinou jsou zateplovány zvláště exponované, nebo zeslabené části obvodové 

konstrukce, jako jsou štíty objektů, meziokenní vložky atd. V případě řešeného objektu je uvažováno 

se zateplením právě meziokenních vložek. 

 I přes částečné zlepšení tepelně izolačních vlastností pláště objektu se zlepšení vnitřního 

mikroklimatu projeví pouze místně – povrchová teplota na vnitřní straně meziokenních vložek se po 

zateplení začne blížit vnitřní povrchové teplotě parapetní vyzdívky, ale celkové úspory nejsou v 

porovnání s vynaloženými náklady příliš patrné. Po „uzavření“ těchto méně izolujících konstrukcí, 

kterými dříve unikalo ve zvýšené míře teplo, totiž vzrůstá energetický tlak na prostup tepla ostatními 

konstrukcemi: Nezateplenými částmi stěn začne unikat podstatně více tepla a jejich povrchová 

interiérová teplota klesá v zimním období až o několik °C více, než před zateplením. Obdobný efekt 

byl s největší pravděpodobností zaznamenán i na řešeném objektu po provedení výměny okenních 

výplní bez zateplení fasády. Na stěnách začne na interiérové straně docházet ke snížení povrchové 

teploty a ve zvýšené míře ke kondenzaci vlhkosti a k rozšíření plísní. To je pak nutné řešit 

zajištěním zvýšeného objemu větrání (např. instalace mikroventilačních klapek atd.), čímž je 

pozitivní tepelně izolační efekt nových okenních výplní do značné míry determinován. 

Výhody:  - odstranění hlavní příčiny vzniku poruch obvodového pláště a z dlouhodobého hlediska 

nižší finanční zátěž, než v případě dílčích oprav;   

- díky podrobné prohlídce před zahájením stavby odstranění kritických míst a 

počínajících poruch na objektu  

- zlepšení tepelně izolačních vlastností ploch meziokenních vložek na úroveň 

parapetních vyzdívek; 

- při kvalitním provedení GO obvodového pláště je předpokládáno prodloužení jeho 

životností o cca. dalších 20 let;  

- nižší investiční náklady než při celkovém zateplení objektu. 

Nevýhody: - malé celkové úspory v oblasti tepelných ztrát objektu;  

- zvýšené nebezpečí kondenzace vlhkosti v obvodovém plášti a na interiérové straně 

stěn a vzniku plísní atd.;  

- nižší efektivita využití vedlejších stavebních konstrukcí a činností v porovnání s 

celkovým zateplením (je třeba postavit stejné lešení jako při celkovém zateplení, je třeba 

zajistit obdobně rozsáhlé staveniště jako při celkovém zateplení atd.);  

- dlouhá návratnost investice (hlavní zdroj návratnosti investice – úspory ve spotřebě 

tepla – není plně využit). 

- omezená možnost využití dotačních titulů. 

4 – Generální oprava obvodového pláště spojená s komplexním zateplením objektu  

 Největším přínosem celkového zateplení objektu je samozřejmě radikální zlepšení užitných 

vlastností objektu a výrazné úspory v oblasti vytápění objektu (objektů obdobného typu, jako je 
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řešený bytový dům dosahují úspory při kvalitním provedení komplexního zateplení 36 – 48% dle 

velikosti a tvaru objektu). Jako jediná z možných variant nabízí kompletní zateplení kromě zlepšení 

obytného standardu objektu také reálnou šanci na návratnost investice. Pro objekt velikosti, typu a 

technického stavu jako je řešený bytový dům lze počítat úsporu na měrné spotřebě tepla na cca 

42%. což předpokládá návratnost investice na cca 22 let. Tato prognóza však vychází ze 

současných cen energií a není v ní započítána inflace. Po zohlednění předpokládaného nárůstu cen 

energií a při předpokladu rovnoměrného průběhu inflační křivky je reálná návratnost investice cca. 

18 let. Předpokládaná životnost kvalitně provedeného celkového zateplení je minimálně 30 let.  

 Z hlediska užitné hodnoty objektu je celkové zateplení podstatným přínosem také v letních 

měsících: Zvýšením tepelného odporu obvodové konstrukce nedochází v letních měsících k 

nadměrnému ohřevu konstrukce a působení tepelného záření není přenášeno do interiéru. Výrazné 

zlepšení mikroklimatu je v letních měsících indikováno především v místnostech přiléhajících k jižní, 

jihovýchodní a jihozápadní fasádě a v prostorách pod střešní konstrukcí.  

 Kromě úspor energií a zlepšení vnitřního mikroklimatu má celkové zateplení objektů také 

několik zásadních výhod i z hlediska konstrukčního: Snížení působení tepla a zimy na konstrukci 

domu vede ke snížení dilatačních změn v důsledku roztahování a smršťování konstrukce 

panelových domů. Dlouhodobé působení vysokých teplot, nebo mrazu je jednou z příčin statických 

poruch panelových domů, praskání obvodových panelů apod. Díky ochraně před tepelnými 

změnami a působením agresivních složek srážkové vlhkosti se také podstatně prodlužuje životnost 

původní fasádní konstrukce a životnost opatření provedených v rámci generální opravy fasádní 

konstrukce (např. u silikátového tmelu používaného pro opravu spáry mezi balkonovým 

prefabrikátem a vyzdívkou je v případě zamezení teplotních výkyvů uváděna až dvojnásobná 

životnost oproti použití na nezatepleném objektu).  

 Další velkou výhodou celkového zateplení je posun rosného bodu mimo konstrukci 

obvodového pláště. Díky tomu je zamezeno kondenzaci vody v hmotě fasády a především na 

interiérové straně obvodové stěny. Je tak radikálně snížena šance na výskyt plísní a dalších 

alergenů. Plísním se daří často na místech, kde nedochází k proudění vzduchu a tedy místnímu 

ohřevu stěn (např. místa u okenních rámů, v rozích, za skříněmi, pod podlahou apod.). Poměrně 

často se projektanti a stavební společnosti realizující zateplení setkávají s představou, že stačí 

předejít tepelným mostům např. zateplením ostěním oken atd. a plísně se přestanou v kritických 

místech množit. Bohužel jedná se omyl vyplývající z neznalosti mechanismů přenosů tepla v 

konstrukci a podmínek kondenzace vlhkosti v konstrukci. Podmínky pro výskyt plísní jsou 

samozřejmě z velké části závislé na provozu v interiéru (sušení prádla, vaření atd.), ale obecně 

platí, že pouze celkovým zateplením objektu je možno výrazně snížit šanci jejich výskytu.  

 Jako poslední zásadní výhodu celkového zateplení je, dle vývoje na realitním trhu, možno 

uvést také podstatný růst tržní hodnoty nemovitosti. V době realitní krize a útlumu obchodu s 

nemovitostmi se zřetelně ukázal zvýšený zájem kupujících o koupi bytu v zatepleném panelovém 

domě oproti bytovým jednotkám v nezateplených panelových domech. Bytové jednotky v 

zateplených domech jsou prodávány za ceny obecně o 8 - 15% vyšší (dle lokality), než byty 

obdobné velikosti a vybavení v domech nezateplených. 

Výhody:  - odstranění hlavní příčiny vzniku poruch obvodového pláště a z dlouhodobého hlediska 

nižší finanční zátěž, než v případě dílčích oprav, či GO bez zateplení;  

- díky podrobné prohlídce před zahájením stavby odstranění kritických míst a 

počínajících poruch na objektu;  

- zlepšení mikroklimatu a užitné hodnoty bytů  
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- při kvalitním provedení GO obvodového pláště je předpokládáno prodloužení jeho 

životnosti po zateplení minimálně o dalších 30 let;  

- finanční úspory při spotřebě energií garantující reálnou návratnost investice;  

- zlepšení interiérového mikroklimatu jak v zimních, tak v letních měsících; 

- odstranění kondenzace vlhkosti v obvodovém plášti a na interiérové straně 

obvodového pláště;  

- podstatné snížení možnosti výskytu plísní, jejich spór a dalších alergenů;  

- zvýšení tržní hodnoty objektu a zlepšení jeho vzhledu.  

Nevýhody: - zvýšené jednorázové finanční náklady;  

- delší doba realizace, v porovnání s výše uvedenými možnostmi úprav.  

 

Závěr: 

Obecně platí, že obvodový plášť domu představuje konstrukčně a funkčně provázaný celek. Proto 

by v případě nutné opravy v této oblasti měl vlastník vždy hledat komplexní řešení a místo opravy s 

krátkodobým účinkem provést rozumnou úpravu, která povede ke dlouhodobému zhodnocení 

budovy a tím i bytů. Na základě zhodnocení výhod a nevýhod možných řešení jak z hlediska 

konstrukčního, tak z hlediska energetického doporučuji variantu č. 4 - Generální oprava 

obvodového pláště spojená s komplexním zateplením objektu 

 

Vypracoval:  Ing.arch. Michal Čapek, 6.6.2016 


