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Panelovým budovám bývá někdy laickou veřejností přisuzováno, že 

jejich životnost je u konce. Na druhé straně v poslední době prošlo velké 

množství panelových budov opravami či jinými rekonstrukčními zásahy. 

V  příspěvku je zhodnoceno uplynulých třicet let, co bylo za  tuto dobu 

v oblasti rekonstrukcí, sanací či regenerací panelových budov provedeno. 

Je poukázáno na  chyby, které provázejí rekonstrukční práce a  ovlivňují 

další životnost těchto konstrukcí. ❚ Prefabricated concrete buildings 

are sometimes considered by lay public to be at the end of their life. On 

the other hand, a great number of prefabricated concrete buildings have 

recently undergone repairs or other renovation interventions. The article 

will assess the recent thirty years with regard to what has been performed 

during this period in the area of restoration, rehabilitation or renovation. It 

will point out errors related to the restoration works, influencing further life 

of such structures. 

TEORIE A   PRAXE V   LETECH 1955  AŽ 1990

Výstavba a legislativa v letech 1955 až 1990

V počátcích výstavby panelových budov se vycházelo z prin-

cipů tradičního stavebnictví a teprve paralelně s realizací prv-

ních montovaných stěnových konstrukčních systémů – jak 

by měla znít odborná definice tohoto způsobu stavění – pro-

bíhal výzkum chování styků, byly řešeny tepelně technické 

problémy a vznikala legislativa pro navrhování. V období let 

1955 až 1980 vzniklo na území bývalého Československa ví-

ce než třicet typizovaných soustav a jejich krajských materiá-

lových modifikací. Počáteční nedostatečné znalosti o chová-

ní dílců a nosných styků, podcenění vzájemného spolupůso-

bení jednotlivých dílců, nahrazení prostorového spolupůso-

bení zjednodušujícími modely a  zanedbání některých zatě-

žovacích účinků – to vše v mnoha případech vedlo ke vzniku 

pozdějších vad a poruch panelových domů. 

V  tab. 1 jsou uvedeny nejčastěji používané stavební sou-

stavy panelových domů a předpisy pro navrhování nosných 

konstrukcí, které platily v době jejich vzniku. Je paradoxem, 

že norma pro navrhování nosných konstrukcí panelových 

budov vyšla prakticky až v závěru jejich hromadné výstav-

by koncem 80. let.

Významné statické poruchy panelových domů 

v letech 1985 až 1990

Systémové statické poruchy, které si vyžádaly celostátní 

koncepční řešení *, se týkaly dvou typizovaných konstrukč-

ních soustav a obě se projevily v polovině 80. let:

• stavební soustava T  08B, převážně realizovaná před ro-

kem 1975 v Praze, s průběžnými předsazenými lodžiemi,

• stavební soustava T 06B – BTS, realizovaná od poloviny 

70. let na Ostravsku a v Praze.
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Tab. 1 Stavební soustavy panelových domů a jim odpovídající předpisy 

pro navrhování nosných konstrukcí ❚ Tab. 1 Building systems of 

prefabricated concrete buildings and the corresponding regulations for 

design of load-bearing structures

Období Stavební soustavy Předpis

do 1964 G 40, G 57 bez speciálních předpisů

1964 až 1965
(G 57), T 06B, T 08B, 

HK 60, PS 61

Prozatimní pokyny pro statické výpočty 

panelových domů (STÚ)

1966 až 1970 T 06B, T 08B, HK 60
Směrnice pro statický výpočet konstrukcí 

panelových budov (Pume, Horáček – VÚPS)

1971 až 1987

T 06B, T 08B, NKS-G, 

B 70, BA-NKS, HKS 70, 

PS 69, L-N, VVÚ ETA, 

P 1.11

Směrnice pro navrhování nosné konstrukce 

panelových budov (VÚPS, díl I. 1971, díl II. 

1972, změna a) 1977)

od 1988
T 08B, HKS-70, PS 69, 

L-N, VVÚ ETA, P 1.11

ČSN 73 1211 Navrhování betonových 

konstrukcí panelových budov

*Pozn. 

Poruchy obvodových plášťů, tzv. „rozvrstvování“ panelů, se bezprostřed-

ně netýkaly nosné konstrukce (u většiny stavebních soustav obvodový plášť 

není primárně nosný a nebýval ani součástí typového podkladu, pouze ja-

ko součást krajských seriálových variant). Tomuto tématu bylo v polovině 

70. let věnováno několik odborných konferencí a byly přijaty doporučené zá-

sady řešení k dodatečnému prokotvení panelů. Problematika obvodových 

plášťů, ačkoliv se bezprostředně dotýká současných způsobů dodatečné-

ho zateplení fasád, není předmětem tohoto příspěvku. 
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Poruchy předsazených lodžií u soustavy T 08B

Poruchy se vyskytovaly především u vodorovných styků stě-

na – strop – stěna. U vnějšího líce lodžie vznikaly postupně 

šikmé trhliny ve zhlaví stěn, dále trhliny mezi čely stropních 

dílců a mezi stykovým betonem a trhliny ve stykovém beto-

nu. U některých stěn se trhliny objevily v celé šířce (hloubce) 

lodžie. Trhliny postupně přecházely i do paty stěny. Výrazněj-

ší poruchy se objevovaly u lodžií orientovaných na jihozápad-

ní stranu. Stav některých lodžií byl v letech 1987 až 1988 na-

tolik havarijní, že bylo nutné provizorní podepření styků vý-

dřevou (obr. 1 a 2).

Řešením sanace byl v té době pověřen VÚPS [1] a do roku 

1990 byly sanovány dva domy. Příčiny poruch byly shledá-

ny především v degradačních procesech povrchových vrs-

tev betonu a malém krytí výztuže vystavené agresívním ky-

selým dešťům, dále potom v montážních nepřesnostech při 

osazení stropních panelů (tzv. malé uložení stropních pane-

lů) a v neposlední řadě i v proměnných vlastnostech styko-

vých betonů. Sanace byly v důsledku společenských změn 

na přelomu 90. let přerušeny. 

Návrat k analýze příčin poruch byl až s nastupující priva-

tizací majetku města. Ve zprávě [2] bylo navázáno na kon-

cepci sanace stanovené VÚPSem. Byl proveden průzkum 

třiceti čtyř deskových osmi a  dvanáctipodlažních domů 

s představenými lodžiemi na sídlišti Prosek, kde byl konsta-

tován obdobný stav porušení lodžií. Kromě příčin poruch, 

uváděných ve  zprávě [1], byla diagnostikována jako roz-

hodující příčina porušení tuhost přípoje vnější lodžiové stě-

ny k vnitřní a  její teplotní namáhání. Styk byl podle typové-

ho podkladu řešen alternativně, a  to buď podle VVÚ SZP 

pomocí průběžné svařované ocelové konzoly, a nebo podle 

STÚ pouze krátkou ocelovou konzolou a průběžnou beto-

nářskou výztuží (obr. 3). 

Výpočty bylo prokázáno, že kombinací účinku svislého za-

tížení a změny teploty lodžiových stěn propojených s vnitřní 

konstrukcí tuhým ocelovým profilem může být dosaženo až 

mezního stavu únosnosti vodorovného styku v krajní oblasti 

stěny, která je teplotním účinkům nejvíce vystavena. Nebez-

pečným účinkem je v tomto případě teplota v letním obdo-

bí, uvažovaná nestacionárním vedením tepla a po proběh-

nutí několika teplotních cyklů. Teplotní rozdíl vnější a  vnitř-

ní stěny může být v závislosti na orientaci ke světovým stra-

nám (nejhorší je jihozápad) a v závislosti na barvě povrchu 

i 20 °C. Doporučením bylo snížit tuhost styků tak, aby účin-

ky teplotních změn byly eliminovány.

Poruchy nosných stěn u soustavy T 06B-BTS

Oproti běžnému typu stavební soustavy T 06B obsahuje ta-

to krajská varianta části nosné konstrukce ze struskopem-

zobetonu – štítové stěny u  schodiště, stěny v  předsazené 

části nad vstupy. Z  toho systému byly stavěny věžové do-

my (sedm náct- a dvanáctipodlažní), kde podíl struskopem-

zobetonových štítových a  předsazených stěn oproti ostat-

ním nosným železobetonovým stěnám je vyšší než v případě 

např. řadových domů.

První poruchy se na Ostravsku objevily již v polovině osm-

desátých let. Nosné stěny se začaly porušovat svislými trh-

linami. Trhliny se objevily v oblasti ložné spáry mezi stěnou 

a stropem (obr. 4). 
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Obr. 1 Provizorní podepření lodžií, Praha–Prosek, 1988 ❚ 

Fig. 1 Temporary supporting of enclosed balconies, 

Prague–Prosek, 1988

Obr. 2 Typický detail porušeného styku ❚ Fig. 2 Typical detail 

of a damaged joint

Obr. 3 Typový detail styku, a) dle VVÚ SZP, b) dle STÚ ❚ Fig. 3 Type 

detail of a joint, a) according to VVÚ SZP, b) according to STÚ

Obr. 4 Předsazené lodžie a typická porucha zhlaví stěny u objektu 

T 06B-BTS ❚ Fig. 4 Projecting enclosed balcony and a typical 

damage of the wall head at T 06B-BTS building
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Výskyt popsaných poruch vyvolal již koncem roku 1985 

obavy z  možnosti selhání statické funkce některých stěn. 

Proto se začalo uvažovat o jejich zabezpečení. Z charakte-

ru porušení se předpokládalo, že ve stycích stěna – strop – 

stěna je překročena únosnost v tlaku. 

Prvním návrhem bylo zabezpečit struskopemzobetonové 

stěny v  několika dolních podlažích oboustranným přilože-

ním svislých válcovaných stojek a jejich vzájemným propo-

jením šrouby. Návrh byl vypracován ve Stavoprojektu Ost-

rava a byl realizován na všech ostravských sedmnáctipod-

lažních budovách, kde bylo akutní nebezpečí ztráty stability.

Řešení pomocí výztužných ocelových stojek bylo shledá-

no jako účinné, ale nehospodárné. Komise tehdejšího minis-

terstva stavebnictví jej v dubnu 1986 schválila jako okamži-

té nutné opatření s doporučením nalézt vhodnější technolo-

gie rekonstrukce.

Z dalších prověřovaných technologií byla doporučena injek-

táž dolních podlaží (únosnost struskopemzobetonu byla shle-

dána dostačující pro osmipodlažní budovu – pro účinky svis-

lého zatížení) spolu se zateplením skládaným pláštěm. Pro-

tože se i  po  injektáži objevily trhliny ve  struskopemzobeto-

nových dílcích nad sanovaným podlažím, vypracovala tehdy 

Stavební fakulta ČVUT v Praze pro Stavoprojekt Ostrava stu-

dii [3]. Ve studii byl prokázán významný vliv účinku teplotních 

objemových změn na  napjatost vodorovných styků a  paty 

stěny, především za působení letních teplot. Z tohoto důvodu 

bylo doporučeno eliminovat tyto účinky pomocí skládaného 

tepelně izolačního pláště s provětrávanou vzduchovou meze-

rou, nikoliv kontaktním zateplovacím systémem.

Dodatečné zásahy do nosných konstrukcí

V období do roku 1990 nebyla společenská poptávka na zá-

sahy do nosných konstrukcí. Jako zcela teoretické byly tehdej-

ší studie a výzkumné úkoly, které prokazovaly možnosti vytvá-

ření volných parterů a změny dispozic v panelových domech 

propojováním místností otvory v  nosných stěnách [4], [5]. 
Podnětná byla i spolupráce se studenty Akademie výtvarných 

umění, s kterými byly konzultovány v rámci ročníkových pro-

jektů radikální zásahy do panelových konstrukcí (obr. 5). 

Veškeré statické úvahy o možných dodatečných změnách 

v   konstrukcích předpokládaly prostorové působení static-

ky neurčité nosné konstrukce. Ke statické analýze byly po-

užívány tzv. SAPO – sálové počítače s vkládáním datových 

souborů pomocí děrných štítků a při rychlosti výpočtů řá-

dově v  desítkách hodin či dní. V  předpokládané realiza-

ci vycházely studie z  tehdejšího modelu nájemního bydle-

ní, což by umožňovalo radikální zásahy při změnách dispo-

zic za dočasného vystěhování nájemníků.

SANACE V   LETECH 1990  AŽ 2000  A   JEJ ICH 

DŮSLEDKY

Po  změně společenských poměrů po  roce 1989 dobíha-

ly některé ze sanací financovaných státem (injektáže strus-

kopemzobetonových stěn, některé opravy lodžií). Postupně 

však finanční zátěž přecházela na  jednotlivé majitele domů. 

V tomto období také projekční přípravu akcí a jejich rea lizaci 

začaly provádět firmy bez dostatečných zkušeností v  tom-

to oboru.

Absence dokumentace

Archívy státních projektových ústavů „zmizely“ a s nimi zmi-

zely i podklady k  jednotlivým stavebním soustavám. Doku-

mentace, kterou mohla vlastnit družstva nebo správní fir-

my, případně byla archivována na stavebních úřadech, ob-

sahovala pouze informace na úrovni typizace, tj. schémata 

stavebního půdorysného řešení, v  lepším případě zakládá-

ní (které bylo vždy i v  rámci typových projektů individuální). 

Mnohdy dokumentace ke konkrétním objektům v souvislosti 

se změnami majitelů chyběla úplně.

Ve  snaze shromáždit dostupné informace a  vytvořit tak – 

za účasti pamětníků – informační poklad pro projektanty, by-

ly v rámci spolupráce ČVUT a ČKAIT vypracovány pomůcky 

pro projektanty [6]. Věcnou náplní řešení bylo zpracování od-

borných publikací nejen pro projektanty, ale i pro majitele pa-

nelových objektů. Obsahem publikací byly metodické pokyny 

a podklady pro komplexní regeneraci nosné konstrukce vy-

braných panelových soustav. Publikace byly vydávány v edič-

ním středisku ČKAIT a zahrnovaly dva okruhy témat:

Publikace zaměřené na problematiku společnou všem pa-

nelovým konstrukčním soustavám:

5

Obr. 5 Příklad studentské 

práce, AVU, 1988 ❚ 

Fig. 5 Example of a student’s 

work, AVU, 1988

Obr. 6 Sanace lodžií a oprava 

fasády, Fantova ulice, Praha 5 

❚ Fig. 6 Rehabilitation of 

enclosed balconies and repair 

of the frontage, Fantova Street, 

Prague 5
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• průzkum a hodnocení stavebně technického stavu pane-

lových domů,

• sanace a rekonstrukce nosných konstrukcí panelových bu-

dov – doporučené sanační metody a postupy.

Publikace zaměřené na problematiku nosných konstrukcí 

vybraných panelových soustav:

• souhrnná charakteristika konstrukčně skladebného a ma-

teriálového řešení,

• objemové a dispoziční řešení,

• charakteristické vady a poruchy nosných konstrukcí,

• statické posouzení nosných konstrukcí a styků,

• statické posouzení vybraných reprezentantů panelových 

domů,

• závěry a  doporučení z  hlediska mechanické odolnosti 

a stability nosných konstrukcí.

Přesto, že tyto publikace nemohou zahrnout veškerou pro-

blematiku včetně detailů, vyztužení, únosností apod., jsou 

i v současné době jedním z mála obecně dostupných zdro-

jů informací o realizovaných panelových konstrukcích.

Státní podpora financování oprav panelových 

budov

Počátkem devadesátých let převládalo ve  státní  podpoře 

bydlení dokončení rozestavěnosti z osmdesátých let. V  ro-

ce 1992 byla výstavba nových domů panelovou technolo-

gií prakticky ukončena. Přesto, že stát přestal financovat no-

vou výstavbu, zodpovědnost za realizovanou více než třeti-

nu tehdejšího bytového fondu v další dekádě zůstala v kom-

petenci státu.

V polovině roku 1996 nově vzniklo Ministerstvo pro místní 

rozvoj, které v uvedeném období realizovalo řadu programů 

podpory bydlení včetně příspěvků na opravy. Nejvíce vyu-

žívaným dotačním programem byl Program podpory oprav 

vad panelových bytových domů pro obce, bytová družstva 

a sdružení vlastníků (neinvestiční nevratná dotace), který do-

sáhl objemu až 533 mil. Kč v roce 2000 [7]. Dotace však ne-

byla nároková a při podání žádosti zdaleka nebyli uspokoje-

ni všichni žadatelé.

Sanace statických poruch podporované dotacemi

Snaha vlastníků využít dotace na opravy vad panelové tech-

nologie umožnila opravit relativně velké množství především 

předsazených lodžií u stavebních soustav VVÚ ETA a T 08B 

v  majetku velkých bytových družstev a  městských částí. 

Opravy probíhaly vesměs před privatizací bytového fondu 

a zpětně lze konstatovat, že v rámci využití státního příspěv-

ku se dosáhlo relativně kvalitních řešení. Výhoda provádě-

ných sanací v tomto období spočívala v tom, že  podmínkou 

získání dotace byla předepsaná skladba dokumentace včet-

ně průzkumu, statického posouzení a rozpočtu. Pro přizná-

ní dotace byla nutná i technická kontrola provádění. Úspěš-

ně provedené komplexní regenerace probíhaly např. na síd-

lišti Stodůlky při opravě statických poruch bytových domů 

v majetku MČ Praha 13 – sanace povrchů, zajištění malého 

uložení stropních panelů, sanace vodorovných styků stěna – 

strop – stěna (tzv. „křížů“) (obr. 6). 

V tomto období se ve způsobu provedení sanace, speciál-

ně tehdy, kdy dodavatel hledal „úsporná“ řešení, do  bu-

doucna vnesly chyby, které provedené sanace mnohdy zne-

hodnotily. Připomínky ze strany projektanta nebo stavební-

ho dozoru byly hlavně ke způsobu provádění horolezeckou 

technikou, která skýtala malou možnost následné kontroly. 

Jedním ze zásadních problémů byla i  příprava povrchů 

pro sanaci. Otryskání předepsaným tlakem vodního paprs-

ku bylo často – z neznalosti a nebo i záměrně – nahrazová-

no pouhým omytím. Pro srovnání: otryskání tlakem 190 atm 

v  některých případech navrhovaných zhotoviteli (převod 

jednotek je přibližně 1 atm = 1 bar = 0,1 MPa) je tlak vhod-

ný k omývání fasády od nečistot a prachu, nikoliv sloužící 

k  odstranění poškozeného betonu a  odstranění korozních 

zplodin výztuže (vysokotlaké rotační trysky mají tlak 100 až 

240 MPa, tj. 1 000 až 2 400 bar, 1 000 až 2 400 atm, pa-

prsek je cílený s minimální spotřebou vody). Vzhledem k ta-

kové záměně byl potom způsob opravy navržený dodava-

telem charakteru udržovacích zednických prací. Neřešil tím 

problém sanace statických poruch betonových konstrukcí. 

Tento způsob opravy měl omezenou životnost, která se poz-

ději potvrdila na mnoha stavbách v období 2000 až 2013.

OBDOBÍ  OD  ROKU 2001 

Financování oprav

V  roce 2001 vstoupil aktivně do oblasti financování bytové 

politiky Státní fond rozvoje bydlení (SFRB). Od Ministerstva 

pro místí rozvoj (MMR) převzal realizaci dlouhodobého pro-

gramu na podporu oprav panelových bytových domů. Pro-

gram Panel byl zaměřen na  opravy a  rekonstrukce pane-

lových bytových domů. Dotace již netvořily nevratnou po-

ložku rozpočtu opravy, ale byly poskytovány pouze ke sní-

žení splátek úroků z  úvěrů. Během devíti let vyplatil SFRB 

2,5 mld. Kč. [7], výše podpory se odvíjela od komplexnos-

ti opravy.

V rámci Programu Panel byly předepsané skupiny oprav, 

které bylo nutno provést (nařízení vlády č. 299/2001 Sb., pří-

loha 2). Komplexnost opravy a stanoviska k získání zvýhod-

něného úvěru garantovala Poradenská a informační středis-

ka (PIS), jejichž vyjádření bylo podmínkou podání žádosti. 

Přesto, že ve srovnání s nevratnou dotací na sanaci vad pa-

nelové technologie poskytoval Program Panel nižší výhody 

při spolufinancování oprav státem, výhoda programu spo-

čívala právě v tom, že vlastníci byli nuceni provádět opravy 

komplexně a s povinností nejprve sanovat statické poruchy 

a potom provádět případné další regenerační kroky. 

6
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V  roce 2009 byl Program Panel inovován nařízením vlá-

dy č. 118/2009 a pod názvem Nový Panel umožňoval vy-

užití zvýhodněného úvěru i pro domy postavené nepanelo-

vou technologií a s podmínkou, že obvodový plášť budovy 

bude splňovat alespoň požadovanou hodnotu průměrné-

ho součinitele prostupu tepla Uem [W/m2.K]. Nařízením vlá-

dy č. 468/2012 Sb. O použití prostředků Státního fondu roz-

voje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzic-

kým osobám na opravy a modernizace domů byly předcho-

zí předpisy zrušeny.

Současně probíhá Program Panel 2013+, jehož roční roz-

počet je pouze 210 mil. Kč. V době psaní tohoto příspěvku 

byl rozpočet na rok 2013 dle objemu podaných žádostí vy-

čerpán. Na  jednání vlády dne 3. dubna 2013, byla schvá-

lena změna rozpočtu SFRB pro rok 2013. Součástí změ-

ny rozpočtu je i  navýšení výdajového limitu pro tento pro-

gram o 500 mil. Kč na celkových 710 mil. Kč pro rok 2013, 

což i přes navýšení je ve srovnání s předchozími podpůrný-

mi programy částka velmi nízká. Tímto krokem prakticky do-

chází k  zastavení komplexních regenerací panelových bu-

dov s účastí státu na jejich spolufinancování.

Z hlediska výšky finanční podpory se již nejedná o zásad-

ní sumy peněz, na kterých by byli vlastníci panelových do-

mů finančně závislí. Vytrácí se však tlak na vlastníky, aby své 

opravy prováděli komplexně. Je nutno si uvědomit, že vel-

kou většinou vlastníků panelových domů po privatizaci tvo-

ří Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Tato společenství 

často velmi nekompetentně a nesystematicky rozhodu-

jí o případných úpravách a opravách panelových domů 

a statické zajištění, případně sanace statických poruch, 

se často ignorují při jiných opravách. 

Bohužel negativním způsobem se na  celkové regenera-

ci domů projevil i  program Zelená úsporám, který sledo-

val ukazatel snížení energetické náročnosti objektu a čas-

to a v mnoha případech došlo na pouhé „zateplení“ objektů 

bez komplexní sanace statických poruch. 

Příklady poruch a havárií na regenerovaných 

objektech

Poruchy na objektech typu T 06B-BTS v Praze 

Na  objektech v  Praze postavených ve  stavební soustavě 

T  06B-BTS byla v  letech 1989 a  1990 provedena injektáž 

šesti podlaží u vybraných stěn ze struskopemzobetonu dle 

projektu z  roku 1987 vypracovaného ve Stavoprojektu Os-

trava. 

Součástí projektu injektáže byl i projekt zateplení sanova-

ných stěn skládaným tepelně izolačním pláštěm systému 

Hunter Douglas s 80 mm tepelné izolace a hliníkovým ob-

kladem. Sanace byla v projektovaném rozsahu provedena 

a  její účinnost byla i  experimentálně ověřena na  jádrových 

vývrtech provedených v TZÚSu Praha. Zateplení však ne-

bylo rea lizováno dle projektu a  injektované konstrukce by-

ly z vnější strany opatřeny pouze 25 mm silnou vrstvou poly-

styrénu s omítkou, lepeného na sanovaný povrch. Polysty-

rén byl nalepen pouze na částech stěn přímo souvisejících 

na opačné straně s interiérem, např. na štítových stěnách. 

V roce 2004 majitel jednoho z objektů poptal stavební fir-

mu na zateplení objektu. Změnou vlastníka objektu, ztrátou 

dokumentace a obecnou neznalostí problematiky byla za-

hájena akce zateplení pouze na stavební ohlášení bez pro-

jektové dokumentace. Při přípravě povrchů pod zateplovací 

systém byl přizván statik k „neobvyklým“ trhlinám na vnější 

straně objektu nad injektovaným podlažím. V praxi se pro-

kázalo teoreticky avizované chování konstrukce bez doda-

tečného zateplení v  [3] nad sanovanou konstrukcí. V  dů-

sledku cyklicky se opakujících teplotních objemových změn 

v kombinaci se svislým zatížením docházelo ke vzniku mik-

rotrhlin v  patě stěny ze struskopemzobetonu. Pronikáním 

srážkové vody do trhlin se proces degradace styku urych-

lil, koroze výztuže svými expanzními účinky dále narušovala 

strukturu lehčeného betonu (obr. 7 a 8).

Největší poruchy se projevily na  nároží jižní štítové stěny 

u  západní fasády. V  několika podlažích nad sebou probí-

haly svislé trhliny šířky 2 až 5 mm. U většiny dílců byly trhli-

ny průběžné po výšce a na celou hloubku dílců, bylo mož-

né celou „krycí vrstvu“ z hutné betonové omítky odstranit. 

Pokud by se tyto části o hmotnosti 10 až 50 kg neodstrani-

ly, zřítily by se samovolně během několika měsíců po zatep-

7
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lení. Po odstranění mezerovitého struskopemzobetonu byla 

odkrytá svislá i vodorovná výztuž dílců, v některých dílcích 

byly značně velké korozní úbytky 2 až 4 mm.

Sanace těchto porušených míst byla navržena po dokona-

lém odstranění všech uvolněných částí krycích vrstev sys-

témovou reprofilací, ochranou výztuže a  pomocí přikotve-

né vyztužené betonové monierky k původnímu jádru štíto-

vých panelů. Dodatečným zateplením se částečně elimino-

valy teplotní účinky, které měly vliv na  celkovou napjatost 

styků, nicméně i přes doporučení nahradit kontaktní zatep-

lovací systém skládaným pláštěm vlastník objektu toto z fi-

nančních důvodů neprovedl.

Poruchy styků a betonových zábradlí u sanovaných 

objektů T 08B

Ne všechny sanace statických poruch realizované po  roce 

1990 byly provedeny podle zásad stanovených obecnými 

sanačními postupy.

Jako příklad sanace provedené nevhodným způsobem 

může sloužit sanace betonových zábradlí a „křížů“ u panelo-

vé soustavy T 08B na jednom pražském sídlišti. V roce 2008 

došlo k  uvolnění celého betonového zábradlí o  hmotnosti 

cca 2,5 t (obr. 9). Havárie naštěstí nezpůsobila žádné mate-

riální škody ani újmy na zdraví obyvatel. Jednalo se o objek-

ty, které byly v 90. letech opraveny a vizuálně nevykazova-

ly žádné poruchy. Následně po havárii byly provedeny prů-

zkumy obdobných objektů v dané lokalitě se závěry opětně 

sanovat povrchy, dodatečně přikotvit betonová zábradlí, pří-

padně vyměnit nejvíce poškozená zábradlí. 

Při průzkumech bylo zjištěno, že předchozí sanace byla 

provedena pouze pomocí perlinky na neupravený podklad 

a bez reprofilace výztuže poškozené korozí (obr. 10 a 11). 

Kromě vlastního betonového prvku zábradlí se ukázaly 

nejslabším místem jeho kotevní body k příčné lodžiové stě-

ně. Vizuálně je betonový zábradelní dílec kotvený pomocí 

čtyř masívních ocelových úhelníků k příčným stěnám. Podle 

typového detailu však vlastní zakotvení úhelníků do betonu 

je provedeno pouze ∅ 5,5 mm z betonářské výztuže, přiva-

řeným na ocelový úhelník, což je z dlouhodobého hlediska 

nejslabší článek celého zábradlí (obr. 12 a 13). Vlivem zaté-

kání pod kotevní desky došlo v průběhu čtyřiceti let ke ko-

rozi tohoto kotevního profilu a bylo jen otázkou dalšího při-

tížení zábradelního panelu, ať již např. instalací zasklení lod-

žie (váha zasklení nebo sání větru), případně pouhým opře-

ním se do zábradlí, kdy dojde k dalším haváriím. 

9

10 11

Obr. 7 Detail porušeného vodorovného styku na úrovni 7. NP 

❚ Fig. 7 Detail of a damaged horizontal joint at the level of 7th floor

Obr. 8 Odpadlá betonová krycí vrstva z nároží štítových panelů nad 

injektovaným podlažím ❚ Fig. 8 Concrete cover layer fallen off 

a corner of gable boards above the injected floor

Obr. 9 Pohled na fasádu s průběžnými lodžiemi s betonovým 

zábradlím po havárii zábradlí ❚ Fig. 9 View of a frontage with 

continuous enclosed balconies with a concrete handrail after the 

handrail breakdown

Obr. 10 Stav železobetonu zábradlí po odstranění povrchové 

úpravy ❚ Fig. 10 Condition of a concrete handrail after removal 

of the surface finish

Obr. 11 Detail betonového panelu zábradlí po odstranění uvolněných 

částí betonu ❚ Fig. 11 Detail of a concrete handrail after removal 

of loose concrete parts
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DODATEČNÉ ZÁSAHY DO  NOSNÝCH 

KONSTRUKCÍ –  TEORIE A  SOUČASNÁ PRAXE

Významnou a snad i nejdůležitější vlastností konstrukcí pane-

lových domů je jejich prostorové působení a značná tuhost 

všech svislých konstrukčních prvků. Vysoká tuhost způsobu-

je výraznou redistribuci sil při působení lokálních sil nebo při 

lokální změně konstrukce. K dodatečným zásahům do nos-

né konstrukce panelových budov nelze přistupovat stejným 

způsobem jako k rekonstrukci staveb tradičních, kde prosto-

rové spolupůsobení bývá obvykle nižší.

Vzhledem k  složitosti mnohonásobně staticky neurčitých 

nosných konstrukcí panelových objektů je bezpodmínečně 

nutné, aby zásahu do konstrukce panelového domu před-

cházel odborně provedený průzkum a  aby i  návrh úprav 

zpracovala osoba či firma obeznámená s působením pane-

lových konstrukcí. Nerespektování tohoto požadavku může 

vést k ekonomickým ztrátám i k ohrožení statické bezpeč-

nosti objektu. Součástí dokumentace by měl být i  rozbor 

důsledků úpravy pro celou konstrukci a  její vliv na případ-

né další budoucí zásahy do nosného systému budovy, což 

v případě současného spoluvlastnictví objektu majiteli jed-

notlivých bytů může být i právní nutností.

V  legislativě pro navrhování, resp. posuzování panelových 

konstrukcí po  zavedení Eurocodů v  roce 2010 v  ČR však 

problematika panelových budov na rozdíl od Slovenska do-

sud chybí. Na Slovensku vstoupila v platnost v roce 2011 no-

vá norma STN 73 1211: 2011 Posudzovanie betónových kon-

štrukcií existujúcich panelových budov, která splňuje poža-

davky platných evropských norem. Slovenská norma ne-

jen stanovuje povinnosti projektanta, ale i  majitele (správ-

ce objektu). Bez existence dokumentace veškerých zásahů 

do  nosného systému budovy a  jejich prověření projektan-

tem nejsou zásahy do nosných konstrukcí na Slovensku po-

voleny [8].

Dodatečné otvory v nosných stěnách

V  současnosti nejčastěji požadovaným dodatečným zása-

hem do vnitřní konstrukce je vytvoření nového otvoru ve stě-

ně – pro propojení místností v rámci bytu, při slučování bytů 

nebo při komerčním využívání bývalých společných místnos-

tí v přízemí objektů.

Stěnová konstrukce jako celek působí jako vysoký nosník 

a takto je nutno k ní přistupovat. Nejčastější chybou je návrh 

zajištění bouraného otvoru ocelovým rámem nebo samostat-

ným ocelovým překladem. Ocelový prvek bývá při neznalos-

ti působení stěnové konstrukce dimenzován na ohybový mo-

ment od nejrůznějšího zatížení, mnohokrát chybně i od veš-

kerého zatížení působícího nad novým otvorem. Pokud by 

tato úprava měla být funkční, musel by být ocelový prvek 

osazen před bouráním otvoru a náležitě aktivován, aby před-

pokládané zatížení ze stěn se do něj skutečně přeneslo. Bez 

aktivace působí vložená ocelová konstrukce až po zdeformo-

12 13

14

Obr. 12 Typové řešení kotvení zábradlí ❚ Fig. 12 Type solution of 

a handrail anchorage

Obr. 13 Skutečný stav kotvení ověřený sondou 

❚ Fig. 13 Actual condition of the anchorage verified by a probe

Obr. 14 Příklad nevhodného zajištění bouraného nadpraží nového 

otvoru ve stěně pomocí ocelových úhelníků ❚ Fig. 14 Example of an 

unsuitable protection of a demolished lintel of a new wall hole with the 

aid of steel angle pieces
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vání (tj. porušení tuhých stěn a přilehlých styků) a míjí se pro-

to účinkem (obr. 14).

Při vytvoření nově vzniklého nadpraží je nutné posouzení 

ponechané části stěny na smyk a posouzení tahových sil ne-

jen ve spodním líci otvoru, ale i v oblasti paty stěny (obr. 15). 

Tyto síly je buď schopna přenést stávající železobetonová 

stěna, případně zálivková výztuž ve styku pod bouraným ot-

vorem, nebo musí být zachyceny před bouráním otvoru ak-

tivovanými konstrukčními prvky (lepená nebo kotvená pás-

ková ocel, uhlíkové lamely, válcované U profily, prolamovaný 

plech) (obr. 16).

Kromě toho pouhé zachycení smykových a  tahových sil 

v nadpraží by bylo dostačující u běžné monolitické stěny. Pro-

tože montovaná konstrukce se skládá z jednotlivých panelů, 

je také rozhodující vliv nového otvoru na přerozdělení smyko-

vých sil v nejbližších svislých stycích vedle a nad bouraným 

otvorem. Pokud při bourání otvoru ve spodních podlažích ví-

cepodlažní budovy vznikne ve  stěně krátký stěnový pilířek, 

rozhoduje o reálnosti zásahu i únosnost vodorovného styku. 

ZÁVĚR

Nosné konstrukce panelových domů mají při řádné a  od-

borné údržbě vysokou životnost, ale projektové chyby, chy-

by v provádění sanací a v neposlední řadě i neinformovanost 

vlastníků panelových domů často vedou k  jejich znehodno-

cení. 

Generace, která stála u zrodu panelových konstrukcí a by-

la obeznámena s  působením montovaných konstrukcí, je 

již v důchodovém věku. Po ukončení hromadné bytové vý-

stavby panelovou technologií počátkem devadesátých let 

20.  století nenastala společenská objednávka na  speciali-

zovanou vysokoškolskou výchovu odborníků v  této oblasti. 

Investiční záměry vlastníků panelových domů a bytů zača-

li často uspokojovat projektanti a stavební firmy bez jakých-

koliv odborných znalostí o  statickém působení panelových 

konstrukcí. Omezené finanční prostředky majitelů domů ne-

umožňují systémovou a komplexní regeneraci, jakou by tyto 

konstrukce vyžadovaly. 

Množství a  rozmanitost panelových konstrukcí realizova-

ných na našem území umožňuje i do budoucna kvalitní byd-

lení a bylo by škoda naložit s tímto dědictvím stavebnictví mi-

nulých let s neodbornou péčí. 

Příspěvek vznikl jako výsledek specifického výzkumu na Fakultě 

stavební ČVUT v Praze, Katedře konstrukcí pozemních staveb.
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Obr. 15 Tahové síly Nx 

v nadpraží a v patě 

rozšiřovaného otvoru ❚ 

Fig. 15 Tensite-forces Nx 

in the lintel and in the base 

of the hole to be widened

Obr. 16 Možné řešení 

zesílení nadpraží nových 

otvorů pomocí lepených 

uhlíkových lamel ❚ 

Fig. 16 Possible solution of 

reinforcement of lintel of new 

holes with the aid of bonded 

carbon strips


