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Příspěvek se zabývá možnostmi úprav systému T06B, který p atří 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. v příspěvku jsou zobrazeny modely a schémata možných řešení 
úprav. 
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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. In the report are 

represented models and charts of possible solutions of modifications.  

Keywords: utilization of current structures, concrete buildings, system of concrete 

buildings T06E, spank, portative parts of the structure, structure modifications, model 
of the solution  

1 Možnosti úprav systému T06B v závislostech typologie a 
konstrukční soustavy 

Současnost hledá ve stávajících strukturách i panelových staveb využití podle 
dnešních standardů. Došlo k posunu požadavků obyvatelů na otevření prostorů bytů 

vzhledem k exteriéru. Dnes používané  systémy využívané při výstavbě nabízejí řadu 
prostorových a materiálových řešení – 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. V zásadě (kromě nástaveb na Lesné) je 
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používáno nástaveb o dvě podlaží. I zde je patrná snaha o maximální využití plochy  – 

stavební parcela je plně zajištěná, upravená v  rovině a zasíťovaná. Vlastní objekty 
však nedávají prostor individualitě, potlačují často potřeby jednotlivce, vnucují 

minimalistické podmínky míst.  
Současnost přinesla s možností změn i nepříliš koordinované úpravy stávajících 

panelových domů. Změny v interiéru nejsou již standardním způsobem podchycené. 

Došlo k úpravě stavebního zákona a není nutnost se zabývat projektovou 
dokumentací v plném rozsahu. Nové úpravy a především nástavby často nevycházejí 
ze základní koncepce panelového domu jako takového. Vnucují zde přizpůsobení 

domu nové části a dojem, že se jedná o naprosto samozřejmý zásah. Právě nové 
úpravy domů překvapují fantazií, jejíž základ není v  jednoznačném souladu s velmi 
utilitární a úspornou původní stavbou. Pro jakékoli změny v  prostorovém uspořádání 

prostoru je nutná znalost vlastního konstrukčního systému. 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 jednak možné 
změny v interiéru, jednak možnosti rozšíření do exteriéru. 

Množství existujících panelových staveb a jejich začlenění do struktur města je 
prostorem pro úpravy sídlišť i jednotlivých domů. Je možné měnit skladbu velikosti 
bytů v rámci jednotlivých domů. Je možné byty dělit, sjednocovat, případně využívat 

nových konstrukcí. Ty mohou strukturu domu rozšířit i o nové 1-2 podlaží. Rovněž lze 
využít odstranění nenosných částí konstrukce. Prostorově zajímavá je vazba na 
exteriér s doplněním nových konstrukcí a jejich využití i pro propojení jednotlivých 

podlaží. 
 

Obrázek 1: Skladba bytového domu - vývoj. Zdroj: archiv autorky 
 
Bytová            Řazení jednotek          Chodbový dům   Bodový dům 

jednotka 
 

Legenda:  bytová jednotka     komunikace 
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Obrázek 2: Zdroj: archiv autorky 
Prostorové změny chodbového domu  – možné propojení bytových jednotek 

 prostorové rozšíření (nástavba) 

 
Obrázek 3:  Zdroj: archiv autorky 

Prostorové změny bodového domu:   možné propojení bytových jednotek 
     prostorové rozšíření (nástavba)  
 

 

Legenda 
 nové komunikace    

 spojení byt. jednotek v rámci podlaží 

 stávající komunikace 

 

 propojení 2 podlaží 

 stávající bytové jednotky 

 nástavba
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Pro vytvoření modelů byl zvolen systém T06B, který je jedním z  nejrozšířenějších 
systémů panelových staveb s množstvím územních variant. V Brně je možné sledovat 

jeho použití v nejrozličnějších modifikacích v závislosti na konkrétním místě, 
požadavkům na kapacity. Vždy však zůstává základní struktura daná vlastní 
konstrukcí s příčným nosným s rozponem 3600 mm. Varianta pro jihomoravský kraj 

nese označení T06B – KDU. Byl použit pro domy chodbové, bodové, dekové. 
Systém je charakterizován jako příčný nosný systém o základním rozponu 

3600mm s předsazeným obvodovým pláštěm. Jednu sekci deskového domu obvykle 

tvoří pět modulů, u věžového domu v podélném směru sekce probíhá chodbový trakt 
v modulu 3,6 m se schodištěm přisazeným k fasádě a výtahy. Kolmo k chodbovému 
traktu symetricky na obě strany jsou příčné stěny s modulem 7 x 3,6 m.  

Konstrukce má základní konstrukční výšku 2800 mm, světlou výškou 2,62 nebo 
2,650 m. Plné betonové nosné stěny tl.140 nebo 150 mm jsou navzájem propojeny 
tuhými stropními deskovými dílci. Ty jsou vytvořeny spojením z jednosměrně nosných 

plných stropních desek tl. 120 nebo 150 mm s rozponem 3,60 m se skladebnou 
šířkou 1,20; 1,80 a 2,40 m. Bodové a věžové domy mají kombinovaný systém 

podélných a příčných vnitřních nosných stěn. 
Průčelní stěny jsou vždy nenosné (samonosné nebo nesené). Původní obvodový 

plášť je jednovrstvý ze struskokeramzitbetonu, v  průčelí tl. 340    mm ve štítu 300 

mm. Průčelní panely mají  tl. 340 mm (160 mm železobeton + 80 mm tepelná izolace 
+ 100 mm železobeton).  

Podélné ztužení zajišťují vnitřní stěny umístěné většinou v podélné ose budovy. U 

řadových sekcí byla stanovena zásada minima  5-ti modulů se třemi vnitřními 
podélnými ztužujícími stěnami. 

Štítové panely jsou v tl. 300 mm (150 mm železobeton + 90 mm tepelná izolace + 

60 mm železobeton).  
Lodžiové stěny jsou stejné jako průčelní. 

Jednoplášťová střecha má spádový násyp. Tepelná izolace Polsid měla původně 
tl. 50 mm, nověji tl. 100 mm. Krytinou byla vícevrstvá živičná lepenka. 

Systém T 06 B je v Brně nejvíce používaný konstrukční systém staveb 

panelových domů. Variabilita jejich použití dává množství impulsů pro jejich úpravy a 
to jak v řešení jednotlivých objektů tak i celých obytných celků. V interiéru jednotlivých 
domů lze poměrně jednoduše měnit velikosti bytů a tak zároveň sledovat poptávku 

společnosti. 
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Obrázek 4: Typické podlaží sekcí systému T 06B – KDU. Zdroj: http://www.ekowatt.cz 

 
Obrázek 5 (vlevo): Bodový dům 4003 – půdorys 4 podlaží. Zdroj:Typový podklad 

bytových domů T-06 B – KDU), Obrázek 6 (vpravo): Bodový dům 4003 – nosné části 
konstrukce, Zdroj:Typový podklad bytových domů T-06 B – KDU) 
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Obrázek 7:   Bodový dům 4003 – Schéma změny velikosti bytů (schéma původní 

velikosti bytu zařazeno)  Zdroj:Typový podklad bytových domů T-06 B – KDU), 
doplnění – archiv autorky 

 
Původní byt 3+1     Přístavba – zvětšení bytu 3+1 (vč.balkonu) 

 
Přístavba nových balkonů v exteriéru    Přístavba balkonu 

Legendapřístavba

 přístavba - balkon 

 bytová jednotka 

 bytová jednotka 

 bytová jednotka 

 stávající bytová jednotka 

 instalační jádro
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Obrázek 4:   Bodový dům 4003 – Vyznačení možného sloučení bytů, přístavba, 

nástavba – řez (legenda – viz.výše)  Zdroj:Typový podklad bytových domů T-06 B – 
KDU), doplněno 
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