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Abstrakt  
Příspěvek se zabývá možnostmi úprav systému T06B, který patří k nejrozšířenějším 
soustavám panelových staveb s množstvím variant. Principy tohoto příčného systému 
s rozponem 3600mm základní nosné struktury umožňují množství variant úprav i 
doplnění konstrukce.  

 

Abstract  
Possibilites of structure system modificationsT06B. My report deals with possibilities 
of structure system modifications T06B, which belongs to the most widespread 
systems of concrete buildings with many varieties. The principles of this transverse 
system with a basic portative structure spank of 3600 mm allow many varieties of 
modifications and replenishments.  
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Použité systémy panelových staveb dnes nabízejí řadu prostorových a 
materiálových řešení úprav – od prosté náhrady konstrukce po vytvoření nové 
přidané hmoty. Stavby se doplňují novými lodžiemi, často prefabrikovanými. Vytváří 
se střešní nástavby, které představují významný zásah do celého systému 
prostorového řešení jednotlivých celků.  

Změny v interiéru panelových staveb nejsou již standardním způsobem 
podchycené. Došlo k úpravě stavebního zákona a není nutnost se zabývat 
projektovou dokumentací v plném rozsahu. Nové úpravy a často nevycházejí ze 
základní koncepce panelového domu jako takového.  

Informace vedoucí k  možnostem změn konstrukcí jsou základem pro komunikaci 
mezi jednotlivými uživateli i projektanty a architekty. Způsobem objasnění vazeb a tím 
i možností jednotlivých systémů je vytvoření jednoduchých modelů. Ty znázorňují 
možné změny například v interiéru. 

 

Konstrukce s minimálním významem ve statice objektu 

Můžeme tedy sledovat konstrukce i bez výrazného významu v nosném systému 
objektu. Ty jsou pouze v materiálovém provedení lehkých vestavěných konstrukcí 
interiéru. Významně se v této části staveb uplatňují vestavěná jádra. Tyto konstrukce 
bývají pro systém T06B řešeny pomocí jader B3 a  B4. 

 

 
 

 

 

 

 

 

B-2 stavebnicový typ         B-3 sektorový typ        B-4 stavebnicový typ 
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B-6 stavebnicový typ (Žilina)    B-7 stavebnicový typ            B-6 (Boletice) 

Obr.1   Bytová jádra lehké prefabrikace [1]  

 
Úpravu jádra řeší největší část uživatelů panelových domů. Jako u všech 

vestavěných konstrukcí, je i jádro zatíženo stárnutím. Nevyhovující jsou tedy dnes 
nejen použité materiály ale i technické části. S přestavbou jádra je možné zároveň 
provést základní úpravy v dispozici bytu a doplnit chybějící funkce jeho vybavení. 
Jádro saturuje přesun v projektu plánovaného vybavení domu prádelnami a 
sušárnami a do bytů tak přináší množství podnětů pro úpravy dispozice bytu.  Jádro 
dnes musí obsáhnout umístění pračky, případně sušičku prádla, to vše nejlépe 
v koupelně. Kuchyňská část potom zajišťuje místo pro nové druhy spotřebičů. 
Uživatel bytu standardně vyžaduje myčku nádobí, mikrovlnou troubu, kávovar a další. 
Je zároveň třeba myslet na technické vybavení bytu, jež je součástí jádra. Provést 
rovněž je nutno rekonstrukci elektroinstalací technického vybavení. Využití stávajících 
rozvodů vzduchotechniky je samozřejmostí. 

Současnost přináší i nová materiálová řešení – počínaje velikostmi obkladů a 
konče používanými hydroizolacemi. V současnosti se nahrazují konstrukce jádra 
většinou pórobetonovými nebo sádrokartonovými stěnami. Dostává se tak do kolize 
původní tloušťka stěnových konstrukcí jádra s novými konstrukcemi. Při novém řešení 
je třeba respektovat všechny předpisy a technologické postupy pro jednotlivé 
materiály. Při radikálních úpravách je možné rovněž větrání těchto prostor. 
Standardně se tyto napojují na stávající domovní rozvody vzduchotechniky. 

Druhou, velmi exponovanou místností je kuchyň. Ta dnes zajišťuje místo pro 
množství spotřebičů s nároky na zvýšení spotřeby elektrického proudu. Všechny tyto 
nové spotřebiče (i v koupelně) mají i své bezpečnostní předpisy při instalaci. 
Přepokládá se, že přestavba bytového jádra přináší i rekonstrukci kuchyně, resp. 
kuchyňské linky jako jedné z vestavěných částí bez statického významu. Podobné ve 
svém zařazení jsou i vestavěné skříně. I zde může v současnosti dojít k navýšení 
spotřeby elektrické energie. 
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Řadový dům [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno-Bohunice  [1] 
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Bodový dům 4003 [1] 

Obr.2   Vestavěné příčky pro bytové jádro [1] 

 

Práce vymezuje konstrukční možnosti úprav jader v panelových domech, dnešní 
trendy, výběr materiálů a v neposlední řadě dává potřebné údaje pro vlastní realizaci. 
Zde je daná i závislost na platných normách a vyhláškách. 

Bytové jádro je určujícím prvkem dispozice bytů v panelových domech.  Bytová 
jádra jsou přístupná z komunikační chodby nebo haly, která spojuje všechny 
místnosti v bytě. Jedině koupelna, jako součást jádra, není vázána podmínkou 
oddělení dvěma dveřmi od obytných místností. Záchody této podmínce musí vždy 
vyhovět. Dalším pravidlem je možnost spojení koupelny a záchodu pro byty 
s maximálně dvěma obytnými místnostmi. 

Poloha jádra je vázána na instalační šachtu, která napojuje zařízení v bytě na 
stoupací vedení vody, kanalizace, plynu a zahrnuje většinou dvě potrubí 
vzduchotechniky pro odvod vzduchu z koupelen, záchodu a samostatně digestoře 
z kuchyní.  Současné technické možnosti pevnou vazbu na jádro dokáží částečně 
odbourat za dodržení pravidel daných jednotlivými technickými prvky. 
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Každá bytová jednotka je charakterizována svým dispozičním uspořádáním, 
vztahy mezi jednotlivými místnostmi bytu a jejich funkcí. 

Pozornost je věnována možnostem použitých materiálů řazených podle použití 
v konstrukcích, ať už nosných či nenosných.  

Důležitou součástí realizací úprav je barevnost a osvětlení. Žádná z těchto 
skutečností nebyla v původním návrhu důsledně řešena s ohledem na vazby, které 
se nabízejí.   

Při prvotních úvahách o rekonstrukci jádra v panelovém domě je nutné zjistit 
vlastnosti konstrukčního systému daného domu. Historicky existuje řada typů 
panelových domů se specifiky konstrukce. Nosné systémy mohou být příčné, podélné 
či smíšené. Mění se tloušťky svislých nosných konstrukcí i horizontálně stropů. 
Při jakémkoli zásahu do konstrukce domu je nutné zachovat tuhost celé konstrukce 
domu, neporušit statiku domu. Pro všechny zásahy, počínaje výměnou dožilých 
konstrukcí a materiálů za nové, je třeba zajistit statické posouzení a vliv změn na 
celou budovu. Nutné je vyjádření statika, bez jehož služeb se při projektové přípravě 
rozhodně neobejdeme (a to i když se rozhodneme zachovat dispoziční řešení a 
budovat nové konstrukce z lehkých materiálů – např. sádrokartonu nebo 
z pórobetonu.  

Harmonogram postupu stavebních prací, jejich začátek a předpokládané 
ukončení, je informace důležitá nejen pro samotného stavebníka ale i pro okolí pro 
předpokládaný nekomfort sousedů (hluk, prach, časové omezení dodávek vody, 
tepla). Vytvoření časového harmonogramu prací je jednou z nutných podmínek 
realizace úprav 

 

 

 

 

 

 

Obr.3   Rekonstrukce bytového jádra – 
původní stav (nahoře) – PD autorka [2] 
 
 
 
Obr.4   Rekonstrukce bytového jádra – 
navržený stav (dole) – PD autorka [2] 
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Obr.5   Vestavěné příčky pro bytové jádro – průběh výstavby - foto autorka [2] 
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